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MEDARBETARE i detta nummer:
Ett stort TACK till alla som skickat in 
material. Utan Er – ingen tidning.

FRAMSIDAN:
SMC länsmötet i Fjällnora drog en 
hel del deltagare.

NÄSTA NUMMER:
Kommer det in material till redaktö-
ren, så kommer tidningen ut.

ANNONSPRISER:
Tryckning och bindning av tidningen 
samt porto är en stor kostnad för 
klubben. Våra annonspriser sätts 
därför efter separata överenskom-
melser mellan annonsören och 
utgifvaren.

Hejsan, alla
 klubbmed-

  lemmar

Vill du bli eminenta JERNETS  redaktör i höst? – Kontakta valberedningen omgående.

Våren är här snart, och med den värmen, och med den 
förhoppningsvis många sköna mil på hojen. Förra som-
maren var väll inte den bästa, men förhoppningsvis 
kommer nästa sommar att bli perfekt. Själv avslutade jag 
sommaren med en tur till Luxemburg och Mosel dalen, 
fick en kanon tur med perfekta väderförhållanden. Vin-
tern har inte bjudit på någon skidåkning för min del.

Bostadsföreningen har börjat med stamrenovering 
i min kåk så man har passat på med att renovera lite 
mera i lägenheten, man får prioritera vad man skall lägga 
pengarna på.

I vår och sommar kommer det att hända en hel del i 
klubben. I skrivande stund har inte styrelsen hela som-
maren program klart, men det som vi vet är följande:

Från måndagen den 2 Maj till och med den 26 Sep-
tember är det MC körningar på Rörken mellan 18,00 
– 21,00, kom ut och kör av dig. SMC har lagt ner mycket 
med tid på att det skall bli så bra som möjligt även i 
är. Den 30 April har klubben MC avrostning troligtvis 
på bilprovingen Librobäck med start kl 10.00 mer info 
kommer att finnas på vår hemsida och telefonsvararen. 

Den 10–12 juni åker dom som vill till Bikemeet i 
High Chaparall, klubben arrangerar inte något, med 
upplyser varifrån vi åker, så vi kan åka tillsammans. 

Ring Ola Lindberg tfn 018-713348 eller 070-213 
70 60.

Den 20 augusti är det Mälaren Runt och den 3–4 
September har SMC riks sitt årsmöte här i Uppsala och 
på slottet, under den helgen kommer det att vara många 
olika arrangemang på gång, mer info hittar ni på SMC 
Uppsalas hemsida. 

Under andra helgen i september har klubben för-
säljning på fordonshistorikernas marknad, många 
sköna kronor kommer in till klubben denna väg, ring 
ordförande Peter Appelqvist tel. 018-243003 eller 070-
1755545 om du kan hjälpa till. 

Under säsongen kommer det också att behövas hjälp 
som MC ordonnanser under ett flertal cykeltävlingar: 5 

Maj Maja Gräddnos, 21–22 Maj Skandis, 29 Maj Tjej-
trampet plus ett antal till, datum ej fastlagda.

Det var mycket snack om hjälp men som det är i 
föreningsliv så jagar klubben sidoinkomster, så att med-
lemsavgiften inte skall behövas höjas varje år.

Du behöver inte hjälpa till på allt men kanske på 
något så att det inte är en liten klick som behöver dra 
det tunga lasset.

Klubben kommer också att arrangera ett antal helg-
touringar o torsdagstouringar, grillfester, kräftskivor 
städdagar m.m. Några datum är inte spikade men vi 
kommer att gå ut i god tid via hemsida, e-post och klub-
bens telefonsvararen Knutte.

Vi har lagt upp en mail lista, där vi snabbt kan få ut 
meddelande om det händer något i klubben.

Är du inte med i denna lista med vill ansluta dig 
och har betalat medlemsavg, så kan du maila till regis-
teransvarig medlemreg@oamck.c.se och ordförande 
ordforande@oamck.c.se .

Gå in på vår hemsida www.oamck.se där du kan 
komma över dom senaste nyheterna, du kan även komma 
ut till kåken för att få reda på det senaste.

Du är också varmt välkommen ut bara och fika och 
snacka onsdagar och söndagar mellan 19,00–21,00.

Som vanligt önskar vi material till denna tidning, så 
att vi kan få ut den i tid. 

Det behöver inte vara så märkvärdigt, det kan vara 
om någon trevlig MC tur ni har gjort under en dag, eller 
en hel semester med någon bild kanske eller något annat 
roligt som ni vill förära era klubbmedlemmar med.

Har ni dator kan ni använda den eller använd det 
gamla sättet med papper o penna.

Sänd materialet till redaktören adress till klubben, den 
ser ni på klubbsidan i denna tidning, vill du ha tillbaka 
bilder så skriv adressen på baksidan av korten.

Och du som kan maila kan även sända allt material 
till redaktören adressen är jernet@oamck.se .

Er ordis
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Medlemsavgifter 2002

MC-ägare (inkl SMC-avgift) .................. 325:–

MC-ägare (exkl SMC-avgift) ................. 180:–

MC-ägare under 18 år
(inkl SMC-avgift) ...................................... 275:–

MC-ägare under 18 år
(exkl SMC-avgift) ...................................... 130:–

Supporter ............................................ 130:–

Familjemedlemskap
(inkl 1 SMC-avgift) ................................... 425:–

Familjemedlemskap 

(exkl. SMC-avgift) ..................................... 280:–

Familjemedlemskap (inkl SMC-avg. 240:–

för oberoende av antal familjemedl) .......... 500:–
I detta fall är det ett SMC krav att lämna person-

nummer på alla familjemedlemmar.

Om du undrar över något, så ta kontakt med kas-

sören eller någon annan i styrelsen.

ÖAMCK-grejor

Tröjor mm
Kolla över din garderob. Det här är 
vårt trendiga sortiment. Kom ut till 
kåken och titta på prylarna.

Tygmärke ...............................................30:–

Klistermärke 40 mm ............................5:–

Klistermärke 85 mm .........................10:–

Rekommenderas-märke .................2:50

Jernet-dekal .........................................10:–

Collegetröja Stedman ..................... 230:–

Vindoverall ......................................... 550:–

Lek-& mekoverall ............................ 300:–

T-shirt kort ärm ....................................60:–

Läderkeps med tygmärke ............ 275:–
Ett mindre lager finns i kåken.

Öppettider i kåken

Kåken är öppen på söndagar och 
onsdagar från klockan 19.00. Ring 
KNUTTE, vår egen telefonsvarare, på 
telefon 018-31 71 11, så får du aktuell 
information om aktiviteter i klubben.
Du är alltid välkommen med egna ideér 
och aktiviteter för att förgylla klubbge-
menskapen.

Nycklar till kåken

Det kan du skaffa genom att kontakta 
kåkansvarig på tel 018-25 92 31 eller 
070-543 25 71. Nyckeln kostar 25:- 
(tillv.kost) + dep.avg 50:-.

KLUBBSIDAN KLUBBSIDAN KLUBBSIDAN KLUBBSIDAN KLUBBSIDAN KLUBBSIDAN KLUBBSIDAN

Så här hittar du till kåken
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Den nya 
vägen till kåken!

Jag vill med denna bild övertyga 
alla att vägen till klubbkåken har blivit 

kanonbra. Den är nu tillbakalagd i sin ursprungliga 
längd och med ett nytt grus, så att inte besöka klubbkå-

ken på grunda av vägen går inte nu. Ni är varmt välkomna 
att provköra vägen och besöka klubbkåken igen.

Skoklosterträffen den 16 Maj 2004
Under ett halvår så planerade Östra Aros och Barncancerföreningen och 
Scouterna i Uppsala ett gemensamt arrangemang på Skokloster, där Scou-
terna byggde upp ett läger och visade vad dom gjorde, sålde korv, bullar, kaffe 
och läsk. Dom hade även sin segelbåt och kanoter som man fi ck prova på. 
Östra Aros körde runt barnen på en rundtur motorcykel ”mycket omtyckt”. 
Barncancerföreningen tog även in ett frivilligt bilparkerings avgift.
Alla pengar gick till barncancerföreningen..

Stort tack till alla som har hjälpt till på alla 
arrangemang som klubben har haft under 2004!
Under 2004 har klubben haft ett stort antal arrangemang som t.ex Sko-
klosterträffen, kioskverksamhet på fordonshistorikerna samt ett fl ertal cykel 
tävlingar, där klubben och barncancerföreningen har fått in ett stort antal 
pengar till att fortsätta att bedriva klubbverksamhet.
Vi får hoppas ni har tyckt det var trevligt och vill fortsätta att hjälpa till 
under 2005 Än en gång ett stort tack från klubben och styrelsen.
Mvh Peter Appelqvist

Alla pengar gick till barncancerföreningen..

Läxa nummer 1:
En kråka satt i toppen på ett träd, och gjorde ingenting speciellt. En liten kanin 
såg honom och frågade: –Kan inte jag också sitta som du, och göra ingenting 
speciellt?
Kråkan svarade: –Visst, varför inte!
Så kaninen satte sig på marken, och gjorde ingenting alls, precis som kråkan. 
Plötslig dök det upp en räv, som kastade sig över kaninen, och åt upp honom.
Sensmoral: För att kunna sitta och göra ingenting speciellt, måste du sitta i toppen.

Läxa nummer 2:
En kalkon snackade med en tjur.
–Jag skulle så gärna vilja komma upp i toppen, men jag orkar inte ! suckade 
kalkonen.
–Tja varför tar du inte och äter lite av min skit? svarade tjuren. Den innehåller 
massor med näring.
Kalkonen pickade lite i skiten, och upptäckte att den faktiskt gav honom ork 
att ta sig upp på första grenen. Nästa efter att ha ätit lite mer skit, tog han sig 
upp till nästa gren.
Slutligen, efter en tid, hade han tagit sig upp till toppen och satt och kråmade 
sig. Självklart blev den tjusiga kalkonen snart upptäckt av en jägare som tog fram 
bössan och sköt ner kalkonen.
Sensmoral: Att äta och prata skit kanske kan hjälpa dig upp till toppen, men det kan 
inte hålla dig kvar där.

Läxa nummer 3:
När kroppen gjordes för första gången ville alla kroppsdelar vara chef.
Hjärnan sade: –Jag borde bli chef. Jag kontrollerar kroppens alla funktioner!
Fötterna sade: –Vi ska bestämma! Vi bär ju omkring på hela kroppen – även 
hjärnan – dit den ska !
Händerna sade: –Vi borde bestämma eftersom vi gör allt arbete och tjänar alla 
pengar!
Och så fortsatte det – hjärtat, lungorna, ögonen – ända tills rövhålet sade: –Jag 
ska vara chef!
Alla vred sig av skratt – ett rövhål som chef ! Rövhålet blev surt och började 
strejka, blockerade sig självt och slutade fungera. På relativt kort tid blev ögonen 
vindögda, händerna knöt sig krampaktigt, hjärta och lungor råkade i panik och 
hjärnan fi ck feber.
Tillslut bestämde de sig för att rövhålet skulle få bli chef i alla fall.
Sensmoral: Du behöver inte vara hjärnan för att vara chef, det räcker med att pro-
ducera en massa skit !
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Torsdag och helgtouringar under förra året.
Under det förra året körde klubben ett antal torsdag och helgtouringar till olika mål. Där vi fi kade 
och åt god mat. För det mesta hade vi tur med vädret. Tyvärr var inte uppslutningen det bästa, varför 
vet jag inte för vägvalet kan det inte bero på. Hoppas det blir bättre till nästkommande säsong. Här 
år lite bilder från dom olika turerna. Mvh Peter Appelqvist
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Det 
händer 
att män 
ljuger...
....vilket nedanstående berät-
telse är ett typiskt exempel på:

En dag när en skogshuggare jobbade med att fälla 

träd vid sidan av floden så slant han och hans yxa 

föll ned I vattnet. Skogshuggaren som var en fattig 

man stod på knä och grät över förlusten då plötsligt 

GUD visade sig för honom.

–Varför gråter du, skogshuggare? Frågade GUD.

 Skogshuggaren berättade om yxan och hur olyck-

lig han var för denna olycka... GUD försvann ned i 

floden och kom upp med en yxa i rent guld.

–Är det här din yxa, skogshuggare? Frågade GUD.

–Näe, sa skogshuggaren.

GUD försvann ånyo ner i vattnet och kom upp med 

en yxa helt i silver.

–Är det här din yxa, skogshuggare? Undrade GUD.

–Näe, sa skogshuggaren...

En tredje gång försvann GUD ned i floden och kom 

sen upp med en yxa i järn.

–Den här då, skogshuggare, är det här din yxa? Sa 

han.

–Ja, det där är min yxa, sa skogshuggaren.

GUD var mycket nöjd med mannens ärlighet så han 

gav honom alla tre yxor att behålla...

Några dagar senare så var skogshuggaren ute på en 

promenad längs floden med sin fru, när hon plötsligt 

halkade till och föll rätt ner i vattnet.

 Skogshuggaren grät och ojade sig när GUD än en 

gång visade sig för honom och frågade:

–Varför gråter du, skogshuggare?

–Min fru föll ner i floden, snyftade skogshuggaren.

GUD försvann ner i floden och kom upp med en 

smal, storbröstad och fantastiskt vacker blondin...

–Är det här din fru, skogshuggare? Frågade GUD.

–Ja, det där är min fru, sa skogshuggaren.

–Du ljuger! Domderade GUD, det här är ju inte din 

fru!!

–Åh, förlåt mig GUD men hade jag svarat nej på 

frågan så hade du ju nästa gång kommit upp med 

en otroligt vacker och sexig brunett och hade jag 

svarat nej då också så hade du ju kommit med min 

fru och då hade jag då svarat ja och då hade jag ju 

fått alla tre  Jag är ju bara en fattig skogshuggare 

GUD, jag kan omöjligen försörja tre kvinnor....

Moralen i denna sanna historia är att när en man 

ljuger så gör han det i goda och ärbara syften och 

enbart med tanke på andras välbefinnande...

Benita och Anders brölopp
21 augusti 2004. 
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Det bar sig inte bättre...
...än att en Alfred från Hebbersliden 
hade avlidit och lämnat sin fru Alma. 
Som brukligt så skulle det annonseras 
i Norran (lokaltidningen), så Alma 
ringde annonsavdelningen för att 
meddela
det inträffade. Följande samtal utspe-
lade sig:
Alma: Jer he annonsavdelninga?
Norrans annonsmedarbetare: Jo, det 
stämmer.
Alma: E n Alfré jer dö.
Norran: Jaha, och nu vill ni sätta in 
en dödsannons förstår jag.
Alma: Joo
Norran: Och vad vil ni att det ska stå 
i annonsen då ?
Alma: E n Alfré jer dö.
Alma: Ingé mer, för he vål se dyrt om 
ji skriv na mer. He jer int lönnt å lägg 
ut na i onödan.
Norrans anställde funderade en stund 
och kom fram till att det nog skulle 
bli svårt att övertala denna dam till 
att skriva något mera i annonsen, 
så efter övervägande så sade han 
till Alma:u får tre ord till gratis. Vi 
bjuder på dem.
Alma funderade några sekunder och 
sa sedan:
-Ja, isåfall se vill je att he ska stå: 
Skoter till salu.

Bålsta 2004

Skoj med hoj!
Jag har en svärson som älskar att åka motorcykel 
och som ”cyklar” så ofta det ges möjlighet. Han 
tar hojen till jobbet hela sommarhalvåret utom 
vissa ovädersdagar och de dagar när arbetet 
kräver kostym. Tar gärna en tur på småvägarna i 
Uppland kvällar eller veckoslut och då ibland med 
sonen ( sonsonen alltså) på lånad hoj.

Själv är jag nyss bliven pensionär och i stället 
för att mata duvor pysslar jag med egna tomten 
när vädret tillåter annars blir det mest att sitta 
framför datorn.

Tills nu alltså!
Förra sommaren (2003) kommer svärsonen 

med ett förslag. Ska vi ta hojen och åka över till 
Åland ett par dagar. Du får sitta bakpå! Jag hade 
ju testat bakpå en liten tur nån gång och sagt att 
det var kul. 

Jodå, det skulle bli ett trevligt avbrott i 
trädgårdsarbetet och vi bestämde att åka 
några dagar under hans semester. Men så var 
det detta med hojkläder till mej. Dottern som 
har trafi ksskola i stan och där också har mc-
utbildning lånade mej en hel utrustning, så det 
löste sig straxt.

Det blev några fantastiskt trevliga dagar på 
ön. Vi hyrde stugor för övernattning och for härs 
och tvärs på småvägar, tog färjor ut till småöar 
och stannade när vi var hungriga eller sugna 
på en glass. På kvällarna spelade vi bangolf och 
smuttade på en och annan pilsner.

Dessutom hade vi tur med vädret, om än lite 
varmt i klädedräkten men lite får man väl stå ut 
med.

Vintern kom men lämnade oss så småningom. 
Svärsonen plockade fram hojen och körde på som 
vanligt. På försommaren nu i år blev det på nytt 
tal om att åka en tur med mej på pallen. Vi talade 
om Höga kusten bland annat. Visst, vi började 
planera så smått!

Då kommer dottern, som alltså är gift med 
denne svärson, med ett förslag som 
jag inte 

på en gång kunde bestämma mej för. Hon tyckte 
att jag kunde låna inte bara kläder utan också en 
cykel av henne och köra själv. Körskolan hade en 
Kavazaki 500 som skulle passa mej.

Till saken hör att jag i unga år hade egen hoj 
om än bara en 125: a och en kort tid även en 
BMW 500 –51. Men det var ju trots allt för 45 år 
sedan.

Svärsonen tände direkt på iden och 
en lördagsförmiddag for vi ut till en stor 
parkeringsplats i  Uppsala där jag fi ck känna på 
hojen. Jag fi ck träna balans och krypkörning 
mellan p-rutor och känna på hur bromsarna tog  
bl.a. Hela tiden med goda tips och råd av både 
svärson och sonson.

Båda blev glatt överraskade över ”gubbens” 
hantering av cykeln även om det var lite rost 
som behövde övas bort, det var ju som sagt några 
år sen sist. Vi fortsatte avrostningen med några 
turer på småvägar i Uppland och kände själv och 
blev också bedömd som godkänd att hänga med 
på en semestertripp.

Nu blev det 
inte Höga kusten 
utan valet blev 
Östergötland 
och en sväng in i 
Småland. Resans 
längd blev nästan 
100 mil med tre 
övernattningar och 
tre färjeöverfarter. 
Underbart!

Eftersom 
svågern hade mer 
semesterdagar 
att ta ut och 
sonsonen också 
ville semesterhoja 
så planerade vi 
ytterligare en resa. Nu 
fi ck (dottern, makan, mamman) skolchefen låna 
ut två cyklar i några dagar. Hoppas trafi kskolan 
inte går omkull!

Denna gång blev det en rundtur i Dalarna 
under tre dagar med bra väder och fi na vägar! 
Även denna resa blev nästan 100 mil på mätaren 
med lilla R5: an. Jättekul när man är några 
stycken som åker!

Nu har jag fått tanden ordentligt nedblodad 
men jag kan ju inte hela tiden låna både kläder 
och hoj utan börjar så smått titta lite på Blocket 
efter någon egen mc, begagnad och lagom stor.

Min erfarenhet på området är inte i överkant 
men tror mej hittat en fi n lagom hoj. Ringer 
svågern om råd och nästa dag åker han och 
sonsonen med mej till Västerås för att kolla in 
hojen. 

För att göra en lång berättelse något kortare 
så är jag tack vare dessa två reko grabbar i dag 
ägare av en BMW f650 Funduro – 94 och har sen 
dess avverkat ytterligare ett par hundra mil. 
En underbar cykel på småvägar men en cykel 
man snart vill uppgradera om man funderar på 
lite längre resor. Har under mitt första mc-år 
avverkat ca 450 mil.

Sonsonen Jonnie har nu också inhandlat egen 
hoj, en Suzuki GSX 750 

Den snälla skolchefen som lånat mej hoj och 
kläder heter Monica Söderbom. 

Svågern lyssnar till namnet Roger (Regor) 
Söderbom och har en BMW K750 och är mångårig 
medlem i ÖAMCK med nr: 2

Själv heter jag Erland Gustafsson och bor i 
Bålsta.

erland.gustafsson@lnctv.com
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Curt gick bort…
…till sin kvinnliga kollega på jobbet 
och sa: ”Åh, vad ditt hår luktar gott i 
dag, alldeles nytvättat!” 
Kvinnan blev rasande och gick raka 
vägen in till chefens kontor och talade 
om att hon blev sextrakasserad på sitt 
jobb. 
–Vad är det som har hänt? frågade 
chefen. 
–Curt sa att mitt hår luktar nytvättat! 
–Men,vad är det för farligt med det 
då? 
Vad som är farligt med det? Curt är ju 
för fan dvärg! 

Om kvinnor 
hade styrt 
världen…

Sveriges dyraste kedjespray
Lördagen den 29 maj hade klubben den årliga touringen till Tou-
ringbutiken i Djurmo och jag hade fått äran att välja färdväg.
 Eftersom att fi ka på kondis är lite av min andra hobby blev 
ett stopp på Elsa Andersson konditori i Norberg ett lätt val. På 
mindre asfaltsvägar i strålande sol gick nu färden mot Hedemora 
för att sen följa Dalälven mot Hedemora.
 Strax innan Borlänge kommer vi till en plats som heter 
Torsång och dröm om min förvåning ett fi k och dessutom med 
vidhängande motormuseum. Här blev det naturligtvis ett opla-
nerat stopp. Det visade sig att motormuseet var en station för ett 
veteranrally på motorcykel så många gamla godingar passerade 
i revy.

Hur mycket är klockan? Vi skulle ju till Touringbu-
tiken, snabbt iväg innan dom stänger för här skulle det 
ju handlas mc-prylar.
 Väl framme i Djurmo var utbudet stort av utställare och 
prylar, och vad skulle jag nu hitta på att handla. Har man åkt 
så här långt så måste det bli något, så till slut blev det en fl aska 
med kedjespray för 100: -. Åka 40 mil för att köpa kedjespray 
som man kan köpa hemma, det måste bli den dyraste kedjespray 
jag köpt. Men som knutte tar man gärna denna merkostnad 
eftersom en trevlig motorcykeltur med goa kompisar är något 
som förgyller vardagen.

Text & bild Janne Lindberg

Sveriges dyraste kedjespray
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Kurser för män 2005

Folkhögskolan 
fristående kurser 
för män VT-05
Kurs 1
Hur man fyller på ispåsar.
Kursen går igenom varje arbetsmo-
ment med diabilder.

Kurs 2
WC-papper. Är det sant att toalett-
pappret växer ifrån pappershållaren? 
Diskussionsgrupp

Kurs 3
Är det möjligt att lyfta upp toalett-
ringen innan urinering?
Och hur lägga ner den igen efter uri-
nering?
Mycket praktiska övningar

Kurs 4
Efter middagen: Flyger de smutsiga 
tallrikarna själva till diskhon?
Lösningar och exempel på video-
band.

Kurs 5
Lär dig att hitta saker, börja med att 
ställa de på de rätta platserna istället 
för att gapa och vända hela lägenheten 
upp och ner.
Öppen forum

Kurs 6
Att ge blommor till din älskade skadar 
inte din hälsa.
Bilder och ljudband

Kurs 7
Våga fråga efter vägen när du inte 
hittar. Berättelser ur verkliga livet.

Kurs 8
Är det genetiskt möjligt att hålla tyst 
när frun kör bilen? Körsimulator

Kurs 9
Lär dig skillnaden på fru och mamma. 
Rollspel

Kurs 10
Hur man lär sig att älska shopping?
Andningsteknik, meditation samt 
mental träning.

Vår ordförande, för dagen 
med sin ”nya” Guldvinge

Silverpil, lättviktare 
frÅn tidigt 60-tal

Maico, en 
tidig ver-
sion på
touringhoj.

Kurs 2
WC-papper. Är det sant att toalett-
pappret växer ifrån pappershållaren? 
Diskussionsgrupp

Kurs 3
Är det möjligt att lyfta upp toalett-
ringen innan urinering?
Och hur lägga ner den igen efter uri-
nering?
Mycket praktiska övningar

Kurs 4
Efter middagen: Flyger de smutsiga 
tallrikarna själva till diskhon?
Lösningar och exempel på video-
band.

Kurs 5
Lär dig att hitta saker, börja med att 
ställa de på de rätta platserna istället 
för att gapa och vända hela lägenheten 
upp och ner.
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Så här 
duschar 
kvinnor: 
1. Tar av sig kläderna och stoppar dem i 

tvättkorgen – uppdelat i mörk och vit 
tvätt. 

2. Tar på sig morgonrocken och går 
till badrummet. Möter pojkvännen/
maken på vägen, drar åt morgonrocken 
lite extra och halvspringer resten av 
vägen. 

3. Ställer sig framför spegeln och granskar 
sig själv i detalj. Slappnar av i magen så 
den sjunker ner, och beklagar sig över 
hur fet hon är. 

4. Ställer sig i duschen. Tar fram tvättlap-
parna till ansiktet, armarna, benen och 
ryggen, samt filen till sin hårda hud 
under fötterna. 

5. Tvättar håret med specialschampo 
innehållande avokado, honung och 83 
vitaminer. 

6. Tvättar håret en gång till med samma 
schampo. 

7. Tar specialbalsam med avokado och 
honung i håret, och låter det verka i 15 
minuter. 

8. Tvättar ansiktet noga i 10 minuter med 
en svindyr tvål som innehåller päron. 
Därefter har ansiktet fått samma färg 
som en hummer. 

9. Tvättar kroppen med en annan lika 
svindyr tvål som innehåller nötter och 
vinbär. 

10. Sköljer därefter ut balsamet ur håret - 
detta tar 10 minuter. Hon vill ju vara 
helt säker på att all balsam är borta, 
annars kan frisyren bli tung och platt 
sen. 

11. Rakar sig under armarna och på benen, 
men bestämmer sig för att använda en 
epilator vid bikinilinjen. 

12. Skriker, när mannen/pojkvännen - på 
skoj - stänger av varmvattenkranen. 

13. Stänger av duschen. 

14. Skakar av sig allt vatten i duschen. 

15. Kliver ur duschen med en handduk i 
storlek med Afrika för att torka sig på 
kroppen. 

16. Lindar in håret i en superabsorberande 
handduk. 

17. Finkammar kroppen efter diverse hår, 
finnar och andra plippar och attackerar 
dem med fingrarna eller en pincett. 

18. Går tillbaka till sovrummet iförd den 
tidigare nämnda morgonrocken. 

19. Möter sin pojkvän/man på vägen, 
drar åt morgonrocken ytterligare och 
springer fortare in till rummet. Och tar 
11/2 timma för att klä på sig. 

Jag satt och kikade lite på GWCS hemsida och anteck-
nade ambitiöstner alla datum för norska, svenska, finska 
och danska träffarna och konstateradeatt det skulle bli en 
hel del mil på hojen om det skulle genomföras.

Antagligen skulle jag inte hinna med jobbet, men 
hojen går ju först så det skulle inte göra något. Nu blev 
det inte så. Istället hörde jag att Appelqvist och Påsen 
började prata om Luxemburg en söndag kväll ute på 
kåken. ”Jag hänger med” sa jag fast besluten att någon 
gång komma iväg på en riktig träff. Den svenska träffen 
skulle jag ju missa hade jag redan konstaterat.

Efter lite snack så började tipsen komma om vad man 
behöver när man ska till Luxemburg.

Ett paraply, sa Påsen, det behöver man när man ska ta 
sig från tältet till ölhallen. Det brukar regna därnere i sep-
tember. Ok, tänkte jag. Paraply och regnställ, ombyte av 
kläder och varma underställ så man slipper frysa. Sen kom 
chocken. ”Sa han tält? Finns det inget Hilton därnere?

Men ok, tält får det bli, jag skulle få dela tält med 
antingen Påsen eller Peter. Det första som slog mig var att 
man nog behöver hörselskydd när de börjar snarka..

Spännremmar behövs för att hojen ska stå stadigt 
på färjan. ”Det börjar bli mycket nu..” Tält skulle jag 
slippa eftersom de hade med sig det, men sovsäck och 
luftmadrass måste med..

Sen får du inte ta med dig för mycket eftersom vi ska 

Min första 
Nu när jag äntligen begåvats med en ny GoldWing tänkte jag 
att jag skulle slå slag i saken och åka på en GoldWingträff.

Ankomst till Göteborg, kaffe förväntas.

Moseldalen i bakgrunden
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...och så 
här 
duschar 
män: 
1. Klär av sig medan han sitter på sängen, 

och kastar kläderna överallt på golvet. 

2. Går naken till badrummet. Möter frugan/
flickvännen på vägen dit, visar stolt sin 
penis och skriker som en elefant. 

3. Ställer sig framför spegeln och drar in 
magen. Granskar storleken på sin penis, 
kliar sig på pungen och luktar sen på sina 
fingrar. 

4. Ställer sig i duschen. 

5. Letar inte efter tvättlappen eftersom han 
ju aldrig använder en sådan. 

6. Tvättar ansiktet med sin giftgröna tvål. 

7. Pruttar och klappar ihop av skratt, därför 
det ekade så häftigt i badrummet. 

8. Lugnar ner sig igen, men klappar snart 
ihop av skratt igen när pruttlukten nått 
näsan. 

9. Tvättar sina ädlare delar samt området 
däromkring. 

10. Tvättar röven med tvålen och lämnar kvar 
lite hår på den. 

11. Tvättar håret med nåt schampo och 
använder inte balsam. 

12. Gör en punkarfrilla. 

13. Beundrar sin nya frilla i spegeln. 

14. Pissar förnöjt i avloppet i duschen. 

15. Sköljer bort schampo och tvål och kliver 
genast ut ur duschen, men märker inte 
att han glömde att dra för duschdraperiet 
när han klev in, så nu är hela badrummet 
- inklusive toapapper - vattendränkt. 

16. Torkar av sig snabbt och lätt. 

17. Tittar i spegeln igen och spänner sina 
muskler och granskar storleken på sin 
penis. 

18. Glömmer att släcka lampan efter sig. 

19. Går tillbaka till sovrummet med en 
liten handduk runt höfterna. Möter 
flickvännen/frugan på vägen dit, sliter 
genast av sig handduken och visar stolt 
upp sin penis och skriker som en ele-
fant. 

20. Kastar den blöta handduken på sängen 
och låter den gärna ligga kvar där, och är 
påklädd inom 2 minuter. 

stanna och köpa lite vin när vi ändå är i Moseldalen, sa 
de. Jaja, tänkte jag, någon flaska kan man väl klämma 
ner i sovsäcken eller nåt sånt.

Hemma kom jag på den snillrika idén att rensa kal-
song och strumplådan när jag skulle packa. Jag tar med 
mig ombyte varje dag och slänger efter hand, så får jag 
plats med tre-fyra flaskor på vägen hem. Smart, Anders!

Sen skulle ju paraply, madrass, kudde, sovsäck, regn-
ställ, extra skor, och allt annat ner också. 

En inköpslista måste göras i ordning. Flaggstång på 
hojen så man kan visa att man är svensk. Det skapade ett 
lustigt fnitter bland mina jobbkompisar när de hörde mig 
beställa en flaggstång till hojen från Tony ”Markland”. 

De har helt enkelt ingen förståelse för det viktiga här i 
livet…En luftmadrass som klarar min lätta lekamen men 
ändå inte tar plats i packningen, en värdeväska att ha runt 
halsen med alla euro man ska ha med. Nya träningsskor 
som manlätt kan knyta på sig. Sen ska man ha en necessär 
med alla möjliga olika saker i, rakhyvel mm..

Markland skickade en flaggstång som det visade sig 
var begagnad och till råga på allt inte passade på min 
antenn. Den fick han tillbaka. Nere på TB Sjösport hade 
de i alla fall en flagga som jag tog med mig ner så jag 
kunde skaffa en redig stång därnere i så fall.

Well, det mesta började falla på plats, packningen 
började bli komplett och inte alltför betungande. Efter 
att ha förbrukat diverse kläder skulle det finnas plats i 
väskorna på vägen hem.

Nu kom den första dagen på resan, vi skulle träffas 
på Shell, Kvarnbolund för att åka den första etappen till 
färjan i Göteborg. Vi hade kommit överens om att träffas 
kl. 10.00 för att kunna ta det lite lugnt på vägen ner.

När jag rullade ut hojen hemma i Järlåsa hade himlens 
portar precis öppnat sig och visade vart skåpet skulle 
stå. Jepp, tänkte jag. Här behövs det verkligen ett rejält 
regnställ.

Vid Shell kom Påsen efter en stund och krävde en 
kopp kaffe innan han ens ville prata med någon. När vi 
stod och drack kaffe kom solen fram lite försiktigt och 
mina regnställsbyxor åkte av när svetten började lacka 
nerför benen.

När Peter sen dök upp åkte regnjackan också av, men 
den lades strategiskt i topboxen utifall att det skulle börja 
ösregna igen.

När vi kom ner till Litslenakorset upplevde vi den 
första idiotbilisten, ni vet en sån som har barn i bilen 
som vill kolla på hojarna. De kör nästan om, men inte 
tillräckligt för att trafiken ska flyta obehindrat. Vi mutt-
rade en stund och körde sen om bilen.

Så sakteliga tog vi oss ut på E18 och rullade på förbi 
Örebro ner till Mariestad där det var dags för lunch. Det 
verkar vara ett sånt ställe där Påsen och Peter verkar ha 
stannat någon gång förut. Typ varje gång de åker neråt.

Efter lunchen fortsatte vi neråt på E20 mot Göteborg, 
det tog inte så lång stund innan det var dags att stanna 
igen. Ett skyfall kom när vi passerade Skara och väldigt 
lägligt fanns det en rastplats utmed vägen med både toa-
lett och tak över huvudet. Jag övervägde att sätta på mig 
regnjackan, men tyckte att det kanske skulle få användas 
när det verkligen behövdes istället.

Väl i Göteborg åkte vi ner på Avenyn och parkerade 
våra hojar, en kopp kaffe skulle inmundigas enligt tra-
ditionen. Inne på restaurangen kunde vi se hur ännu ett 
skyfall spolade gatorna rena. Inte gjorde det oss något 
för vi satt ju inomhus då.

När vi sen kom ner till färjan skulle vi parkeras någon-
stans. En av gubbarna ropade något till mig, men efter-
som jag satt i andra tankar ropade Påsen åt mig efter ett 
tag att jag skulle köra in i min ficka. ”Jag förstod inte 
vad han sa, ropade jag tillbaka till Påsen. Han pratar ju 
göteborgska!” ”Pha!”, sa en annan däcksman. Det visade 
sig sen att den första var norrman…

Ok, hojen fastspänd och resan har börjat. Upp till 
hytten och en dusch innan det var dags att handla på 
sig lite dricka i shopen. Riktig whisky ska det vara! Gle-
nAlpin! Måste vara nytt..? Whisky på kartong 2 liter…?  
Nej, en liten Glenfiddich blev det för mig, i skrivande 
stund är den fortfarande inte slut…

Till slut fick vi i alla fall komma till en restaurang 
med en trerättersmiddag och en fin flaska vin till maten. 
Efter att Peter hade försökt stirra ut min efterrätt kom 
den sköna känslan av avkoppling och sömnighet över 

GoldWingträff.

Ankomst till Treffenområdet i Ettelbruck
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Ett 'Äktamake-supervaruhus' öppnade 
nyligen där kvinnor kunde gå och 
välja en make bland många män. Det 
består av fem våningar, där männens 
positiva egenskaper ökade ju längre 
upp man kom.

Den enda regeln var, när du har 
öppnat dörren till en våning, MÅSTE 
du välja en man från den våningen; 
om du gick upp en  våning kunde du 
inte gå tillbaka förutom för att lämna 
varuhuset och aldrig komma tillbaka 
igen.

Ett par väninnor gick till varuhuset 
för att hitta några äkta makar...

Första våningen: På dörren satt en 
skylt som sa: "Dessa män har jobb och 
älskar barn." Kvinnorna läste skylten 
och sa:

"Tja,  det är bättre än att vara 
arbetslös och inte gilla barn, men jag 
undrar vad som finns längre upp?". Så 
de gick en våning upp.

Andra våningen: Skylten sa: "Dessa 
män har välbetalda jobb, älskar barn 
och ser extremt bra ut."

"Hmmm," sa damerna, "Men 
jag undrar vad som finns på nästa 
våning?"

Tredje våningen: Den här skylten 
sa: "Dessa män har välbetalda jobb, ser 
extremt bra ut, älskar barn och hjälper 
till med hushållsarbetet."

 "Wow," sa kvinnorna, "mycket 
frestande." Men det fanns en våning 
till så de gick högre upp.

Fjärde våningen: Den här dörren 
hade en skylt där det stod: "Dessa män 
har välbetalda jobb, älskar barn, ser 
extremt bra ut, hjälper till med hus-
hållsarbetet och är väldigt romantiskt 
lagda."

"Oh, kära nån!" utbrast kvinnorna, 
"Tänk bara vad som måste finnas på 
nästa våning!" Så de gick vidare upp 
till den femte våningen.

Femte våningen: Skylten på dörren 
sa: "Den här våningen är tom och 
finns bara till för att bevisa att kvin-
nor är helt jävla omöjliga att behaga. 
Utgången finns till vänster, vi hoppas 
att ni ramlar i trapporna."

En dag 
i varu-
huset

Stoppet vid touringen i norra Luxemburg

mig. Ner till hytten, i med öronpropparna och krypa ner 
under täcket. Gnatt, första dagen på äventyret.

Vi anlände kl. 09 till Kiel, duggregn och etappen 
skulle gå öster om Hamburg, Hannover till Villa Löwen-
hertz i Lauenförde/Beverungen söder om Hannover.

Vi kan alla skryta lite med att vi körde om en Mer-
cedes 600 SL, det ni. Visserligen svängde den höger på 
en gata inne i Kiel, men ändå..

Efter en kort sightseeing förbi IKEA i Kiel kom vi 
ut på rätt väg, vilket nummer det var vet Påsen, vår 
Road-Captain. Han var den som skulle få tanka först 
och hade kartan över Tyskland. Tvåa låg jag och Peter 
som kökarl.

Det rullade på lugnt och fint genom underbara land-
skap, duggregnet hade slutat strax utanför Kiel och den 
blå himmeln var klar och fin. I Gifhorn svängde vi in för 
en bit lunch, schnitzel med paprika, Zeguenerschnitzel 
tror jag den hette.

I Uslar funderade vi på att åka ner till GoldWing 
butiken, men beslutade om att ta den på hemresan istäl-
let. Vi rullade ner till Villa Löwenhertz för den vanliga 
rutinen, dusch, mat, öl, sova. Hela dagen efter Kiel hade 
solen lyst mot oss.

Dagen efter började runt 10-tiden, etappen skulle ta 
oss ner till Bernkastel-Kues i Moseldalen där det förhopp-
ningsvis skulle finnas rum hos Herr und Frau Henkel. 
En underbar touringdag blev det med sol, blå himmel 
och fina småvägar.

Väl framme visade det sig att de hade plats i rum åt 
oss, Peter och Påsen var så välvilliga mot mig så jag fick 
ett eget rum med utsikt mot den lugna gatan där hojarna 
stod parkerade.

Jag skulle snart bli varse varför de var så vänliga….
Rutinen gick som vanligt, dusch, ombyte och ner på 

byn där Mittel-Mosel Weinfest hade börjat. Ett vinpro-
varglas fick man för 2� i pant, sen kunde man kryssa runt 
bland vinmakarna och testa deras olika alster, vitt, rött 
och den som blev en upplevelse för mig, eiswein.

Har ni aldrig provat eiswein är det verkligen dags för 
det, närmare gudarnas nektar än så blir det aldrig.

Efter att vinglat runt där ett par timmar var det dags 
för hemgång till rummet. På natten började kyrkklock-
orna att slå, ett slag för en kvart över, två slag för en 
halvtimme osv. Vid hela timmar slog den fyra slag + vad 
klockan var. Som tur var för mina kära medresenärer 
hade de låst dörren till sitt rum…

Dagen efter var den korta etappen, Från Mosel till 
Ettelbruck, Luxemburg där den 19:e Internationella 
GoldWingTreffen av GWCL höll hus.

Många fina hojar och tält som var stora som Saddams 
palats. Hur lyckas holländarna få plats med allt även om 
de har släpvagn? Skickade de ner saker med FedEx en 
vecka innan eller?

Vi hittade en liten gräsplätt där vi kunde få upp våra 
tält. Eftersom Peters tält var så litet så han själv knappt 
fick plats, fick jag inackordera mig hos Påsen. Hans tält 
var åtminstone längre än 1,80.

Jag tjatade och tjatade att vi måste gå till shoppen, 
min flaggstång hägrade. Lugn, sa Påsen, du hinner göra 
av med pengarna därinne ändå. Han har inte heller något 
sinne för det viktiga här i livet.

Först skulle det handlas gröna och blå brickor. Gröna 
för dryck och blå för mat. Sen skulle det ätas hamburgare 
eller korv.

Äntligen inne i Paradiset där det var kromdelar över-
allt. Peter blev lite sur när jag sa att de hade antika delar i 
den del av tältet där det stod GL1500 på skylten.

Jag hittade min flaggstång i alla fall! Bort till hojen, 
skruva på och upp med flaggan. Äntligen var min hoj 
hyfsat komplett.

Påsen hittade ett stag till bror sin och efter lite tele-
Spitzhaus i Bernkastel-Kues
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Vilken 
färg är 
du?
Svart.
Sorgens, de melankoliska och deprimerades 
färg. Kan också vara festfärg med olika atti-
raljer. Då bär man plaggen på ett högtidligt 
sätt.
       

Grått.
Stel och obetydlig person, vill helst inte 
synas.
         

Brunt.
Jordnära och aktiv, lugn och harmonisk 
hemma människa.
       

Grönt.
Skogen, blommorna, grönskan på våren, 
en positiv och glad friluftsperson.
       

Blått.
Havet, saltluft, vinden påverkar den som 
bär blått, tycker om havet och båtar.
       

Rött.
Värme, kärlek, ömhet, en mycket kärleks-
full person, utstrålar ofta värme.

Gult.
Sol, smörblommor i börjande fält påverkar 
denna livsglada person som lyser av glädje.

Vitt.
Renhet, oskuldsfullhet, en människa som 
tycker om att synas, men inte vill delta i 
samtal och aktiviteter.

Violett.
Hård, utmärkande, ofta en värdigt utma-
nande person.

Orange.
Livfull, sprudlande, en person som älskar 
frukt, fart och fläkt.

Turkos.
Stark havskänsla, en person som älskar 
havet och resor.

fondiskussion blev det ett inköp.
Jaha, vad skulle man göra nu? En liten tur runt på 

området för att kolla in alla hojar innan de med en massa 
lampor, blixtar och tutor skulle ut på en Nightride för 
att visa upp sig.

Mörkret föll på och de gröna brickorna försvann i 
rasande takt i samband med att ölen kom fram.

Natt gick till dag utan intermezzon. Kl. 13.00 skulle 
en touring i Ardennerna rulla igång, innan dess tänkte 
jag hinna med att glida in på något Internetkafé i Ettel-
bruck för att kolla upp WorldCup hockeyn och lite andra 
nyheter. En mysig stad att gå igenom, men kafét öppnade 
inte förrän kl. 14.00 så jag fick återvända till träffområdet 
med outrättat ärende.

Det började bli dags att ställa upp sig för touringen. Jag 

beslöt mig för att ha handskar och hjälm som enda skydds-
kläder, det var helt enkelt för varmt för något annat. Solen 
gassade och det var runt 30 grader varmt ute.

Vi gled på helt underbara vägar runt i norra Luxem-
burg och det bästa av allt var att polisen och en massa 
gulrockar eskorterade oss, för första gången blev man 
eskorterad istället för att själv bränna som en igel mellan 
alla stickvägar.

I Wiltz var det bestämt att vi skulle pausa i 1,5 timme. 
En enorm grusparkering hade bokats för oss och den blev 
överfylld, det måste ha varit åtminstone 400 GoldWings 
i följet.

På vägen hem kom vi ner i en svacka där man såg en 
kilometer bort på vägen, fullt med GW framför mig, när 
jag hade kommit bort så jag såg bakåt var det lika fullt 

Grillen vid MittelMosel-Weinfest

Borgen i Cochem, Moseldalen
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där, en mäktig känsla.
Under dagen kom sen paraplyet till användning. Inte 

som paraply dock utan som parasoll.
På lördagkvällen blev det prisutdelning för längsta 

resa till träffen mm. Det största jublet kom när Sverige 
blev tvåa i längsta sträcka körd av träffdeltagare. 

Holland vann med sina över 200 deltagare, vi hade 
23. Nästa år får vi väl bli fl er då, eller hur Ola?

Söndagen sen blev att packa ihop, Peter ”glömde” 
sitt tält på området. 99 kronor åt skogen.

Vi gled lite sakta via Bitburg ner till Bernkastel-Kues 
för att hinna hoppa in på rummet, duscha osv. innan 
den stora paraden gick av stapeln. Söndagen var nämli-
gen kulmen på Mittel-Mosel Weinfest. Jag vet inte hur 
många viner vi provade, men det gick ner några stycken 
kan man lugnt säga. Några öl gick det ner också..

Fortfarande var det runt 30 grader varmt och vi tura-
des om att ringa Ola eftersom han måste arbeta och 
därför inte kunde åka med ner.

Måndagen blev en inköpsdag där vi snurrade runt 
i byn och köpte in lite vin, jag lyckades köpa på mig 
elva fl askor. Peter och Påsen fi ck ihop runt 20 var som 
sen skulle packas in i hojen. Hur det gick till vet jag 
fortfarande inte.

På tisdagen började återresan hem från Paradiset. Upp 
till villan i Lauenförde/Beverungen.

Onsdagen började med ett besök i GoldWing buti-
ken i Uslar.

En Valkyrie Rune stod på parad till salu för endast 
31000 € och USA-modellen av 1800 var billigare än 
Europamodellerna där.

Jag lyckades i alla fall hitta en hjälm till slut, jag köpte 
den direkt och de fl yttade över headset med mikrofon 
utan kostnad till den nya hjälmen. Vi åkte småvägar 
norrut, vår Road Captain visade vägen på ett ypperligt 
sätt.

Något jag förundrade mig över var att det var så 
många ensamma damer som campade utmed vägarna 
innan Lüneburg? Att de vågar?

Sen rullade det på med autobahn den sista sträckan 
från Lüneburg via Hamburg till Kiel eftersom tiden bör-
jade ta slut för oss innan färjan skulle gå.

Till och med den sista sträckan genom Sverige klarade 
vi oss från regn, i Enköping klev jag av E18 och körde 
sista sträckan alldeles ensam efter nio dagar i sällskap 
med Peter och Påsen.

Tack för en underbar mc-semester i Europa, nästa år 
är det 20-årsjubileum och då är jag med igen.

Ni andra som har GoldWing, åk ner, det är det värt. 
Ni som inte har GW än, köp en!

Anders Hellman

Dr. Laura
Schlessingen…
… är en känd radiopratare i USA som 
ger tips & råd till personer som ringer 
in till hennes otroligt populära kristna 
talkshow som sänds i national radio. 
För ett par veckor sedan svarade hon en 
av de som ringde in med en hänvisning 
till 3:e Mosebok 18:22, att homosexua-
litet är en vederstyggelse som inte under 
några omständigheter bör accepteras, 
inte ens på tankenivån. Det framgår ju 
ordagrant just i Moseboken. Här är en 
översättning av ett öppet brev till Dr. 
Schlessingen skrivet av en amerikansk 
medborgare vars namn är okänt:

Kära Dr. Laura,
Tack för att du gör så mycket för att lära upp folk 
vad gäller Guds bud. Jag har själv lärt mycket av 
dig och försöker dela med mig av dessa kunskaper 
till så många jag kan. Om någon till exempel för-
svarar homosexualitet så påminner jag dem bara 
efter ditt exempel om 3:e Mosebok 18:22 där det 
klart och tydligt står att homosexualitet är en ved-
erstyggelse så är den saken färdigdiskuterad.
Jag har läst mer av just Moseboken och behöver 
några råd kring hur jag skall följa några andra 
av Guds bud:
Varje gång jag bränner en oxe som offer vet jag att 
detta ger en doft som behagar Herren (3:e Mosebok 
1:9). Problemet är att grannarna klagar och har 
gått vidare till värden.
Jag önskar sälja min dotter som slav (2:a Mosebok 
21:7). Med dagens prisnivå, vad anser du vara 
ett skäligt pris?
I 3:e Mosebok 24:44 står det klart och tydligt att 
jag får äga både manliga och kvinnliga slavar så 
länge de är köpta från ett grannland. En vän till 
mig hävdar att detta bara gäller mexikanare och 
inte kanadensare. Här behöver jag hjälp. Får jag 
äga kanadensare?
Jag har en granne som trots mina varningar 
insisterar på att han skall arbeta på helgerna. 2:
a Mosebok 35:2 är helt på det klara med att han 
måste dräpas. Är jag moraliskt ansvarig för att 
göra detta själv?
En av mina vänner menar att även om det är 
en vederstyggelse att äta skaldjur (3:e Mosebok 
11:10), så är homosexualitet värre. Jag håller inte 
med. Vem av oss har rätt?
I 3:e Mosebok 21:20 står det i klartext att jag 
inte får närma mig Guds altare om jag ser dåligt. 
Jag måste erkänna att jag lider av viss närsynthet 
och använder glasögon. Måste synen vara helt 
perfekt eller kan vi acceptera ett viss svängrum 
i denna fråga?
De fl esta av mina bekanta går till frisören. De 
klipper håret på sidorna och nästan alla mina 
manliga bekanta även rakar sitt skägg. Detta är 
tydligen en synd enligt 3:e Mosebok 19:27. Hur 
bör de straffas?
Jag har läst i 3:e Mosebok 11:7-8 att jag inte skall 
röra vid några rester av en död gris eftersom det 
gör mig oren. Kan jag fortsätta spela handboll om 
jag använder handskar?
Min morbror har en gård. Han syndar mot 3:
e Mosebok 19:19 eftersom han planterar olika 
grödor på samma jord. Hans fru är inte mycket 
bättre eftersom hon går klädd i kläder som är 
gjorda av mer än ett tygmateriel (vanligen en 
blandning av bomull och polyester). Han har också 
den fula ovanan att svära mycket. Är det verkligen 
helt nödvändigt att vi samlar HELA byn bara för 
att stena dem (3:e Mosebok 24:10)?
Skulle det inte vara lika lätt att bränna dem till 
döds på ett familjebål som vi gör med folk som 
ligger med sina släktingar (3:e Mosebok 20:14)?
Jag vet att du gått på djupet med denna andra 
lyssnare problemställningar av denna typ, så 
jag är övertygad om att du kan hjälpa mig. 
Tack för att du ständigt påminner oss om att 
Guds ord är evigt och oföränderligt!
Vänliga hälsningar från en trofast lärjunge 

och tillbedjande beundrare.
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Norsk/svensk ordlista
Insänt från en av våra mesta bidragsgivare: I-net.
Sprattlevann ........................................ Champagne
Fjordknallert .............................................Motorbåt
Slurpeslang ................................................. Sugrör
Kadavermos .................................................. Pölsa
Strapatsepose .........................................Ryggsäck
Rumpestötte ....................................................Stol
Pingvinkofte ..................................................Frack
Pangelyse .............................................. Fyrverkeri
Köpelåne ....................................................... Hyra
Spiselapp ...................................................... Meny
Pansartax .................................................. Krokodil
Orangekule ................................................ Apelsin
Luserefse ....................................................... Kam
Traskesnakker .....................................Mobiltelefon
Stubbeskaerer ..........................................Rakhyvel
Klapperslange* ..................................... Skallerorm
Guleböj ....................................................... Banan
Fjunefl ås .................................................... Hårtork
Väck me pusta ........................ ”Borta med vinden”
Satellitfrisyr ............................................. Skinhead
Hardangerviddajazz ...................... Spelmansmusik
Klanteteip ................................................... Plåster
Karbongutter ..................................... Tvillingpojkar
Pustepjäxer ......................................... Joggingskor
Gluttarna på Karl Johan ... ”Spanarna på Hill Street”
Metallgutt´n ......................................... Stålmannen
Rumpeputs .......................................Toalettpapper
Brusefåtölj ...................................................Toalett
Potetgull* ......................................................Chips
Fleskepress .................................................Korsett
Fröjdepinnepådrag ....................................Kondom
Fröjdepinnepådrag me halk .............Glidmedelsbeh.

kondom
Tallefjant ......................................................Ekorre
Kempetorsk ..................................................... Haj
Potteplante* ............................................. Krukväxt
Piggdekk* ..............................................Dubbdäck
Skogs Harald .............................................. Tarzan
Blinkepartaj ........................................ Laser Dome
Invalidestol ................................................. Rullstol
Kremerte hönsungdomer ................ Grillad kyckling
Snarkeplass ...................................................Säng
Rullebrum ......................................................... Bil
Snurrebrum ..................................................Motor
Hoppedyr ..................................................... Groda
Snuskepölse ............................................ Bajskorv
Trolleboks ......................................................... TV
Lille grå ..................................................... Hjärnan
Pruttegutt ...........................................Homosexuell
Musekiker ..............................................Gynekolog
De pyr i hytta ...........................Skyskrapan brinner
Träharald .................................................... Tarzan
Klumpesnusk ..........................................Gruppsex
Lortslurpar ........................................ Dammsugare
Rumpetroll* ........................................... Grodyngel
Periskopehäst ............................................... Giraff
Lille rökle på åckern .............. Lilla huset på prärien
Trikåthomas ........................................... Fantomen
Snurregummi .................................................Däck
Flaxehytt ...................................................Flygplan
Slummerstrut ............................................ Sovsäck
Vilsedose ........................................................GPS
Klantetaksi ............................................. Ambulans
Flaksesnakker ......................................... Papegoja
Himleknall ..................................................... Åska
Snurrekänger .............................................. Inlines
Blopump ...................................................... Hjärta
Hurtigprutt ...........................................Laxermedel
Vurpeollon ................................................... Hjälm
Trampetapett ......................................... Golvmatta
Soveplatte ..........................................Liggunderlag
Rusbrus* ..................................................Alkoläsk
Tyttebär* ..................................................... Lingon
Rolig* ............................................................Lugn
Morosam* ...................................................... Artig
Akkurat* ...................................................... Precis
Lommedisko* ..........................................Freestyle
Vinglefi tte ............................................ Fladdermus
Samlaget (av Samvirkelaget) .......... Norska Konsum
Vifteremmer* ................................. Vindrutetorkare
Girkassa .................................................. Växellåda
Hörtesaft ............................................Bromsvätska
Rumpekrafs ......................................Toalettpapper
Frosk* ......................................................... Groda
Olabukser* ...................................................Jeans
Olaskjorta/Olajakke* ...................Jeansskjorta/jacka
Gøy* ........................................... rolig/lustig/munter 
Stressless* .................................................... Fåtölj
Kugalskap* .................................... Galna kosjukan
Bærsj* ............................................................Bajs
Pule* ............................................................Pippa
Gulerot* ........................................................Morot
Hyttepåhyttepå.... .......................................Höghus
Guttesprutt .............................................. Utlösning
Försyvelse* ............................................... Erektion
Skittentöjskurv* ....................................... Tvättkorg
Eksospotte* ............................................. Avgasrör
Glidelåda ......................................................Pulka
Läppesmuts ...................................................Snus
Stresskoffert ................................................Portfölj
Öyehopping ...............................................Båtluffa
Toalett mappe ......................................... Necessär
Tuttekasse ....................................................... BH
Knullebox ................................................. Husvagn
* är riktig norska

Kolla av telefon  svararen
i kåken 018-31 71 11,
eller www.oamck.c.se

ÖAMCKs verksamhet bygger på initiativ och insatser från klubbens egna medlemmar. Utan aktiva medlemmar blir verksamheten något eftersatt.

Om du vill hjälpa till med något eller har en lysande idé om vad vi skall göra, nästa vecka, nästa år osv. Sätt igång NU!

Kolla av telefon  svararen
i kåken 018-31 71 11,
eller www.oamck.c.se

ÖAMCKs verksamhet bygger på initiativ och insatser från klubbens egna medlemmar. Utan aktiva medlemmar blir verksamheten något eftersatt.

Om du vill hjälpa till med något eller har en lysande idé om vad vi skall göra, nästa vecka, nästa år osv. Sätt igång NU!
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Raggtips
Tror du på kärlek vid först ögonkastet?......Eller ska jag gå 
förbi en gång till?

Sover du på din mage?.....Inte?...Kan jag få göra det?

Har du en krona? För jag lovade att ringa mamma så fort 
jag blev kär.

Ursäkta mig, jag har visst tappat mitt telefon nummer, 
kan jag få ditt

Ursäkta mig, jag skulle behöva en vägbeskriving…Till?…
Ditt hjärta.

Rösterna i mitt huvud säger att du ska gå ut med mig.

Om jag följer med dig hem, behåller du mig då?

Ursäkta mig, kan jag få förföra dig?

Jag saknar min nalle, vill du sova med mig?

Använder du rymdkläder? För du har en kropp som inte 
är av denna värld.

Kläderna passar dig…men de gör sig bättre på mitt golv.

Säg mig min ängel, hur såg himlen ut när du lämnade den?

Jag har haft en hemsk dag och det hjälper alltid om en söt 
tjej ler mot mig.........Så vill du le mot mig?

Dina föräldrar måste ha varit tjuvar för någon har stulit 
stjärnorna och du har fått de till ögon.

Jag letar inte efter ett förhållande..jag letar efter en 
upplevelse.

Jag är ny i stan....kan du ge mig riktningen till din 
lägenhet?

Låt oss gå hem till mig och göra allt de där jag kommer 
att berätta för alla vi gjorde i vilket fall som helst.

Alla dessa kurvor....och jag som inte har några bromsar.

Du skulle se mycket bättre ut om du tappade en 2 kilo...
jag antar att kläderna väger det.

Om skönhet var vatten skulle du vara en ocean.

Om Gud gjorde något vackrare än dig....så behöll han det 
nog för sig själv.

Gud måste vara upprörd i kväll, han saknar ju en ängel.

Du har stulit mitt hjärta...som tur är har jag tre till i frysen.

Hej, jag tjänar mer pengar än du kan spendera.

Har du en karta.....jag går mig förlorad i dina ögon hela 
tiden.

Var dina föräldrar grekiska gudar?....för det krävs två 
gudar att göra en gudinna.

Varför inte överraska din rumkompis med att inte komma 
hem i kväll.

Känner inte jag dig?...Jo, du är tjejen med det vackra 
leendet.

Nu kan jag dö lycklig, för jag har sett en del av paradiset.

Jag skulle gifta mig med din katt bara för att komma in 
i familjen.

Är du upptagen i natt vid 3 tiden?

Gud måste ha varit på ett väldigt bra humör dagen vi 
träffades.

Var unik och annorlunda, säg ja.

Jag undrar hur våra barn kommer att se ut.

Skulle inte vi se söta ut på en bröllopstårta?

Jag var, är och kommer alltid att vara galen i dig.

Jag ville bara ge dig nöjet att nobba mig, så kom igen 
och säg nej.

Hjälp de hemlösa, ta med mig hem.

Du ser ut som en ängel, välkommen till Jorden.

Fryser du? Det borde du göra; för du har varit naken i 
mina tankar hela kvällen.

Är ditt namn Gillette? För ”You’re the best a man can get”.

Om skönhet mäts i sekunder skulle du vara en timma.

Du och jag passar lika bra ihop som lego.

Vad vill du ha till frukost?

Säg mig, gick vi på olika skolor tillsammans?

Hej, jag heter (NN), vad tycker du om mig hittills? 

Du ser ut som tjejen som har hört varenda replik i boken. 
Så vad gör en till? 

Vill du dricka morgonkaffe med mig?

Hej, jag har mer pengar än du någonsin kan göra slut på.

Är det dig jag ska äta frukost med i morgon?

Jag saknar min nalle, vill du sova med mig?

Jag undrar hur våra barn kommer att se ut.

Jag var, är och kommer alltid att vara galen i dig.

Vi vill börja med och tacka vår festfotograf Peter Appel-
qvist  för alla fantastiska  bilder du tog på vårt bröllop.
 Jan ”påsen” Karlsson som körde vår motorcykel till 
Botaniska trädgården där  vår fotograf väntade på oss, oj 
så nervösa vi var.
 Innan det hade jag och tärnorna suttit hos frissan och 
blivit  ompysslade och fina, Julia 4 år fick papiljotter i 
håret och kunde åka hem för en stund.
 Jag hade tagit med mig skumpa som vi tänkte lugna 
våra stackars nerver med,vår frissa Katarina tittade på oss 
och sa att  ni ska bli fnittriga och inte packade, tänk på 
det.
 Skumpan ja, den hade jag smugglat från Sankt Peters-
burg, tur att tullen inte stoppade  oss, jag hade mer än 
vanlig ranson, xx  flaskor.
 Ni som var med på bröllopet såg att en av tärnorna 
var gravid, det blev en Phideli, hon föddes den 29 juni.
 Tack Ola Lindberg som agerade toastmaster och som 
såg till att gästerna fick sina pussbilder utanför kyrkan, 
ja vi var rejält omtumlade efter ceremonin.
Ett stort tack till Tony Börjesson för bröllopstalet du höll 
för oss, den var så himla bra och så vansinnigt rolig, och 
det bästa med allt, du gav gästerna en bild av Benny som 
ingen kände till tidigare.
 Jag den blivande frun, var så nervös att jag höll på 
att svimma  i kyrkan.
 Att jag skulle svara ja på rätt ställe hade jag koll på, 
men jag började på alvar fundera på vilket åt håll jag 
skulle falla ifall jag skulle svimma.
Jag fick en blick ifrån prästen som sa att vigseln snart 
var klar.
 Sen var det dags för Nina att sjunga, Benny hulkade 
fram en viskning om att nej inte det också, du som var 
så kaxig innan.
 

Nåja, vi klarade av det hela och tågade ut ur kyrkan som 
man och hustru. Vårt då minsta barnbarn Philippa tyckte 
inte om att man kastade ris  på oss, Julia vårt andra bar-
nabarn tyckte däremot att det var hur kul som helst.
 Benny hjälpte sin mor att komma i väg med taxin och 
jag passade på att sätta mig i bilen för det var så kallt.

 Peter och jag satt där och väntade på Benny, jag hörde 
ett konstigt ljud och funderade på vad det kunde vara, 
jo det var mina knän som darrade.
 Festen blev underbar på alla sätt och vis, vi bröt upp 
så småningom och resten är vår lilla historia.
 Bröllopsresan gick till södra Sverige och till Finland.
Vi åkte ner till Kalmar och passade på att åka över till 
Öland.
 Det var kallt och ruggigt, tur att vi åkte bil och bodde 
på hotell.
 Vi var en dag i Halmstad och en i Borås. I Trollhättan 
besökte vi Saab museet och tittade på 

Bröllop
och 
semester
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Journal-
grodor
[Sammanställt av Dagens Medicin]

Söker pga att ha slagit i vänster stortå som 
nästan helt har lossnat. Personalen får ej dra 
loss den, då det gör ont.

Patienten har huvudvärk i huvudet.

Fick besked om att hjärtat var bra, men att 
hon skulle återkomma om hon blev
medvetslös.

Poängterar att det är viktigt att patienten 
håller sig ren mellan fötterna.

Öron skymtar bleka bakom vax.

Smärtan i ryggen kommer när patienten 
ligger raklång med båda benen på rygg.

Patienten går med något så när levande 
stöd.

Patienten tycker att höger stortå hänger ner 
jämfört med de andra fingrarna.

Söker för allergiska besvär. Samtal via 
magen som tolkar

Avföringen har samma färg som dörrarna på 
avdelning 19.

1974 fick patienten en grävskopa över sig. 
Har sedan dess ringningar i
öronen.

Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. 
Ibland mår hon inte alls.

Femårig flicka med öroninflammation två 
gånger sedan urminnes tider.

Hon beskriver huvudvärken som spän-
nande.

Kräkningarna försvann på eftermiddagen. 
Likaså maken.

Kan ej få hakan ner mot huvudet.

Patienten betydligt piggare sedan hon kom 
härifrån.

Druckit ett glas rödvin på kvällen tillsam-
mans med kokta hummern.

Har börjat få blodiga små matskedar i avfö-
ringen upp till 15 gånger per dag.

Lastbilschauför med god kondition som åker 
en mil utan att bli andfådd i
vanliga fall.

Dessutom problem med tassarna som 
kommer och går

slussarna. På vägen hem stannade vi till i Lidköping och 
handlade lite porslin.
 Vår nästa resa  gick till Finland, vi hade tänkt börja 
semestern med Guld Winge träffen i Tammerfors, men 
några personer satt stopp för våra planer, Anders och 
Benita skulle gifta sig mitt i vår semester så vi fick tänka 
om. Vi är oerhört glada att vi fick vara med på deras 
bröllop.
 Vi åkte E-4 norrut, jag berättade för Benny om städer 
och orter vi passerade och guidade i städer. Efter en lång 
och mycket varm dag stannade vi till i Skellefteå och tog 
in på Scandic Hotell. Vi åkte tidigt vidare, varmt och 
skönt.
 Vi åt lunch i Haparanda och till min besvikelse så 
fanns inte den gamla vägvisaren kvar vid gränsen, den 
som talar om hur långt det är till
olika delar av världen , en mycket populär och fotogra-
ferad skylt.

 Vi landade så småningom i Rovaniemi, och tog in på 
hotell. Är man i Rovaniemi så är det ett måste att  hälsa  
på hos den riktiga jultomten, som bor i Napapiiri, just 
där polcirkeln går över. jag hade berättat för Benny att 
som turist måste man bli döpt innan man få överskrida 
gränsen.
 Benny hade väl en hel del funderingar om det hela 
men han hade ju hört mig berätta mer än engång hur 
det skulle gå till.
 När man kommer till Napapiiri så blir matt mött av 
en tomte som har till uppgift att döpa alla nyanlända. 
Tomten ber gästerna stiga in i jättekåta, där gästerna får 
sitta på renfällar. Tomten lyfter upp ett krus med hemlig 
innehåll som alla måste dricka ur. När alla har druckit 
ber tomten alla att blunda.
 Han stoppar fingret i en svart burk med hemlig  inne-
håll, han trycker fingret i varge gäst panna, när detta är 
klart, får varje gäst en liten spegel att titta i, minerna 
och skratten är belöningen för tomten. Det faktiskt rätt 
kul att gå omkring och titta på folk med en svart prick i 
pannan..
 Hur gick det för Benny? han klarade sig undan, jag 
är ju född i dessa trakter och kan det finska språket så 
Benny slapp sin prick i pannan.
Vi stannade en natt i Rovaniemi, färden gick vidare till 
Ranua.
 Benny började spana efter renar, jag hade ju berättat 
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Några 
regler för 
kvinnor
• Om du tycker att du är fet så är du 

antagligen det. Fråga  inte oss hela 
tiden!

• Lär dig hela toalettlocksproceduren: Om 
det är  uppfällt så är det bara att fälla 
ner det. Enkelt!

• Födelsedagar, alla hjärtans dag och års-
dagar är inte  till för att se om vi kan hitta 
den perfekta presenten. En gång till.

• Om du frågar en fråga som du inte vill 
ha svar på, var då  beredd på ett svar 
som du heller inte vill höra.

• Det finns tillfällen då jag inte tänker på 
dig.  Acceptera det.

• Fråga mig inte vad jag tänker på om du 
inte är  beredd att diskutera saker såsom 
navelludd, golf, lumpen och Ferrari.

• Hundar är bättre än katter. Punkt. Slut.
• Lördag är lika med V75. En sådan sak 

är jämförbar med  fullmånen och tidvat-
tnet. Du kan inte göra något åt det.

• Shopping är inte en sport.
• Du ser snygg ut i vilka kläder som helst. 

Jo, det är  sant.
• Att gråta är utpressning. Gråt om du 

måste, men var  beredd på att vi inte 
tycker om det.

• Din bror är en idiot, din förre pojkvän är 
en idiot,  och med största sannolikhet är 
din pappa det också.

• Be om det du vill ha. Subtila vinkar 
funkar inte.

• Nej, jag vet inte vilken dag det är idag. 
Jag har inte  vetat, vet inte och kommer 
aldrig att veta. Skriv upp våra speciella 
dagar  på väggkalendern!

• Du har tillräckligt med kläder.

• Du har för många skor.
• Att stå upp och pinka är mycket svårare 

än att sitta. Det är totalt omöjligt att sikta 
rätt varenda gång.

• De flesta killar äger två eller tre par, så 
varför tror  du att vi är kvalificerade till 
att, bland trettio par skor, leta fram ett  
par som passar till din klänning?

• ”Ja” och ”Nej” är klart godkända  svar.
• En huvudvärk som hållit i sig de senaste 

sjutton månaderna  är ett problem. Gå 
till doktorn!

• Din mamma måste inte vara vår bästa 
vän.

• Filmer från Ryssland kan vi väl låta 
stanna där.

• Fejka inte. Vi är hellre ineffektiva än 
förda bakom  ljuset.

• Det som vi sa för sju eller åtta månader 
sedan är inte  godtagbart i en diskussion 
idag. Allt vi säger blir ogiltigt efter sju  
dagar.

• Om inte du tycker om flickorna i Café 
och Slitz, så tro  inte att vi tycker om 
såpoperakillarna.

• Om något vi sagt kan tolkas på två sätt, 
och  ett utav dessa två sätt kan få dig 
att bli ledsen, så kan du hoppa upp  och 
sätta dig på att vi menade det andra.

• Låt oss titta. Om vi inte får titta på andra 
kvinnor,  hur ska vi då kunna veta hur 
snygg du är.

• Du kan antingen be oss göra en sak. Du 
kan också berätta  hur du vill att vi ska 
göra det, men du kan inte kombinera 
dessa två alternativ.

• Förhållandet kommer aldrig att vara som 
det var  de två första månaderna.

• Christopher Columbus behövde inte 
stanna till och fråga  efter vägen, och 
det behöver inte vi heller.

att de kan dyka upp närsomhelst och har vi riktigt otur 
så ligger det en hel flock på vägen.
 Vi mötte några renar som lugnt gick mot oss. Benny 
konstaterade vi några tillfällen i Finland att vägarna där 
är en enda lång raksträcka, ja så var det i norra delen av 
finland, backe upp och backe ned.
 Ni vet säkert vid det här laget hur vi bodde i Ranua. 
Efter två dagar i Ranua så åkte vi vidare till Kuopio, 
Scandic  Hotell blev vårt hem en natt. vi såg flera som 
skulle till träffen i Tammerfors.
 Benny hade tidigare berättat för mig att han inte 
gillade höga höjder, men för min skull ville han åka upp 
i utsiktstornet som var hela 180 m högt.
När vi gick in i hissen så höll han på att vända, men tog 
mod till sig och åkte med upp. Efteråt var han glad att 
han åkte med, för utsikten var fantastisk.
Nästa morgon bar det iväg till Tammerfors, lite kallt och 
vi fick en rejäl regnskur över oss. Vi letade oss fram till 
Härmälä Camping där vi hyrt en stuga i 3 nätter.
 Det var lite spännande för det var min första träff, jag 
var nyfiken på hur allt skulle gå till, men jag måste säga 
att jag trivdes och det är mycket tack vare min underbara 
gubbe som berättar och svarar på alla
mina frågor om allt som rör träffen.

Även i Tammerfors så besökte vi utsiktstornet som var 
lite högre än den i Kuopio, nu var det inga problem för 
Benny att följa med, vi tog en fika och studerade Tam-
merfors från ovan.
 Min morbror var vår guide och han berättade och 
visade Tammerfors för oss. Vi fick smaka på en alldeles 
speciell korv, svartkorv, som är gjort på blod och helmassa 
kryddor och mjölsorter, hur den smakade, mycket gott, 
Benny åt två korvar.
 Träffens höjdpunkt var nog kortegen genom stan, för 
mig som åkte första gången var det en härlig upplevelse, 
så jäkla häftigt.
 Efter Tammerfors så bar det iväg till Helsingfors, där 
hade vi bokat hotell mitt i stan, resan till hotellet gick 
smidigt, jag hittar rätt bra i Helsingfors.
Visste ni föresten att Helsingfors har fått sitt namn efter 
en hälsing sombosatte sig vid Vanda åns mynning för 
länge sedan. 
 Vi tog Viking Lines färja hem, och väl hemma så 
konstaterade vi att vår semester blev lyckad och en lite 
annorlunda bröllopsresa än vad vi tänkt oss.
 i skrivandes stund så vet vi inte vart resan går nästa år.  
Kom ihåg, det finns bara ett liv…..

ha det gott.   Benny och Seija Wällensjö.
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En man satt i en bar…
…och njöt av en drink efter jobbet 
då en extremt vacker och sexig ung 
kvinna kom in. Hon var så anslående 
att han inte kunde ta sina ögon ifrån 
henne. Den unga kvinnan uppmärk-
sammade hans stirrande och gick 
direkt fram till honom. Innan han 
hann ursäkta sig för att han var så 
oförskämd, sa den unga kvinnan till 
honom:
 –Jag gör vad som helst, precis 
vad som helst, som Du vill att jag ska 
göra, spelar ingen roll hur sjukt, för 
1000 kronor, men på ett villkor.
Helt förbluffad, frågade mannen vad 
det var för villkor.
 –Du måste tala om  för mig vad 
jag ska göra, med bara tre ord.
Mannen övervägde erbjudandet en 
stund, drog fram sin plånbok från 
innerfickan och räknade långsamt 
fram tio hundrakronorssedlar, vilka 
han la i den unga kvinnans fram-
sträckta hand.
 Han tittade henne i ögonen och 
sa, långsamt och tydligt:
 –Måla mitt hus.
(Vem sa att det är dyrt att anlita hant-
verkare?)

Det var en man...
...som verkligen tog hand om sin 
kropp. Han tränade regelbundet, 
lyfte skrot och joggade varje dag.  
En morgon då han studerade sin sol-
brända kropp, upptäckte han att hans 
penis var helt vit och inte alls solbränd. 
Han beslutade genast att göra något 
åt saken. Han åkte ut till stranden, 
grävde ner hela sin kropp, förutom 
penisen som stack upp ur sanden. 
Två äldre damer kom gående längs 
stranden och de tittade ner varvid en 
av dem sade:
 Titta! När jag var 10 var jag rädd 
för den, när jag var 20, var jag nyfiken 
på den, när jag var 30, njöt jag av den, 
när jag var 40 frågade jag efter den, då 
jag blev 50, betalade jag för den, vid 
60 bad jag om den, vid 70 hade jag 
glömt den och nu då jag är 80, ja då 
växer den jäveln vilt!!!
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Kurser för män 2005 
Folkhögskolan
fristående kurser för 
män VT-05 
 
Kurs 1
Hur man fyller på ispåsar 
Kursen går igenom varje 
arbetsmoment med diabilder. 
 
Kurs 2
WC-papper. Är det sant att 
toalettpappret växer ifrån 
pappershållaren? 
Diskussionsgrupp 
 
Kurs 3 
Är det möjligt att lyfta upp 
toalettringen innan urinering? 
Och hur lägga ner den igen 
efter urinering? 
Mycket praktiska övningar 
 
Kurs 4 
Efter middagen: Flyger de 
smutsiga tallrikarna själva till 
diskhon? 
Lösningar och exempel på 
videoband. 
 
Kurs 5 
Lär dig att hitta saker, börja 
med att ställa de på de 
rätta platserna istället för 
att gapa och vända hela 
lägenheten upp och ner. 
Öppen forum 
 
Kurs 6 
Att ge blommor till din äls-
kade skadar inte din hälsa 
Bilder och ljudband 
 
Kurs 7 
Våga fråga efter vägen när 
du inte hittar 
Berättelser ur verkliga livet. 
 
Kurs 8 
Är det genetiskt möjligt att 
hålla tyst när frun kör bilen? 
Körsimulator 
 
Kurs 9 
Lär dig skillnaden på fru 
och mamma 
Rollspel

Diverse händelser och dragna slutsatser därav...

1. En man går in i duschen samtidigt som hans hustru kommer ut därifrån. I samma stund ringer 

det på dörren och hustrun går och öppnar iklädd endast en handduk. I dörren står grannen. Han 

erbjuder henne 10 000 kronor om hon låter handduken falla till golvet... Utan att tveka släpper 

hon handduken till golvet medan grannen njuter av utsikten. Han tar upp 10 000 från fickan, 

ger henne och går därifrån. Kvinnan tar återigen på sig handduken och går tillbaka till badrum-

met för att föna håret. ”Vem var det som ringde på dörren?” undrar mannen. ”Det var grannen 

mitt emot” svarade hustrun. Mannen tittade på sin hustru och frågade ”Kom han för att lämna 

tillbaka de 10 000 kronorna jag lånade ut till honom igår?”.

Slutsats: Man kan undvika pinsamma situationer genom att delge sina medarbetare finansiell informa-

tion.

2. En präst kommer körande i sin bil på landsbygden och får syn på en nunna som står och väntar 

på bussen. Han stannar bilen och erbjuder henne skjuts till närmsta stad. Den unga nunnan 

tackar honom, lägger väskorna i baksätet och sätter sig på passagerarsätet bredvid prästen. Hennes 

nunnedräkt hasar upp när hon kliver på och blottar hennes ena knä. Prästen kan inte lägga band 

på sig utan lägger sin hand på hennes knä. Nunnan tittar på honom och utbrister ”Fader, kom 

ihåg vers 129”. Han drar snabbt till sig handen och beklagar det inträffade, men hans ögon kan 

inte låta bli att kasta blickar på den unga nunnan. En stund senare glider handen återigen från 

växelspaken till nunnans knä. ”Fader, kom ihåg vers 129” påminner nunnan honom återigen.

 Han ursäktar sig en gång till och tar bort handen. Dom kommer fram och nunnan kastar en 

menande blick på prästen samtidigt som hon tackar honom för skjutsen. Prästen fortsätter hem 

och där skyndar han sig till psalmboken för att läsa vers 129. I vers 129 står det att läsa ”fortsätt 

att prova dig framåt, det är enda vägen till salighet”.

Slutsats: Den som inte uppdaterar sig i ämnen som rör arbetet kan gå miste om stora möjligheter.

3. En Smålänning åker till landet på några dagars semester. Där köper han en åsna för 1000 kronor 

av en bonde. Han övertalas att hämta åsnan dagen därpå. Nästa morgon kommer Smålänningen 

för att hämta åsnan, men upptäcker att den har dött under natten. Han kräver pengarna tillbaka 

men bonden har redan spenderat pengarna han fått för åsnan. Då beslutar Smålänningen sig för 

att ta med sig den döda åsnan hem till stan, till bondens stora förvåning. Efter en månad träffas 

dom igen och bonden kan inte hålla sig utan frågar vad han gjort med den döda åsnan. Då säger 

Smålänningen ”Jag startade ett lotterimed åsnan som högsta vinst och sålde 500 lotter för 20 

kronor styck, jag tjänade 8980 kronor!”. ”Men åsnan var ju död, är det ingen som har klagat?” 

undrar bonden förvånat. ”Visst, men bara vinnaren, och han fick sina 20 kronor tillbaka” svarade 

Smålänningen.

Slutsats: Det finns tillfällen då man kan vända ett nederlag till en framgång. 

4. En ung kille kommer in på apoteket och ber apotekaren om en kondom. Han tycker det är lite 

pinsamt och känner att han vill förklara sitt köp. ”Min flickvän har äntligen bjudit hem mig 

på middag och jag är säker på att om allt går bra kommer jag att tillbringa natten med henne.” 

Innan han betalar ångrar han sig och frågar efter en kondom till. Han förklarar ”min flickväns 

syster flörtar med mig ibland, jag är säker på att hon gillar mig, kanske har jag tur även med 

henne i kväll”. Han tar upp plånboken men betalar för tre kondomer samtidigt som han förklarar 

för receptarien ”min flickväns mamma är relativt ung och snygg, jag tror att hon tycker om mig 

och jag ska ha möjlighet med henne OCKSÅ”. Kvällen kommer och alla sitter samlade runt 

middagsbordet och det första som händer är att dom ber en bordsbön. Efter bönen tar alla upp 

besticken utom den unge killen som fortsätter att be. Efter några långa minuter knuffar flickvän-

nen på honom och säger ”Jag visste inte att du är religiös”. Då svarar killen ”och jag visste inte 

att din pappa är apotekare...”

Slutsats: Man ska inte prata om strategiska planer med främlingar, det kan orsaka kollaps för hela 

organisationen
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Mannen var ute och provkörde...
 ...sin nya sportiga Porsche. Han fällde 
ned taket och tryckte på gasen. När han 
körde över 120 såg han blåljus bakom 
sig.
 Han hade blivit något fartblind och 
tänkte att polisen kan aldrig köra
ikapp honom.
 Han tryckte gasen i botten, men när 
han närmade sig 170 började han att 
tänka,
 ”Vad i helvete håller jag på med?” 
och då stannade han vid vägrenen
Polisen kom fram till bilen med bötes-
mappen i handen.
 ”Det har varit en låååång dag, mitt 
pass är snart slut och det är dessutom 
fredag den trettonde.
 Jag har ingen lust att börja trassla 
med papper.
 Jag släpper dig om du kan lämna en 
förklaring för fortkörningen, som
jag inte har hört tidigare”.
 Mannen tänkte 2 sekunder och sva-
rade, ”Min fru lämnade mig förra
veckan, hon stack iväg med en polis. 
Jag trodde att han ville lämna tillbaka 
henne”.
 Polisen önskade mannen trevlig 
helg.
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Detta är för att killarna ska kunna förståtjejerna. Men tjejer kan också läsa detta och få ett skratt på vägen.

”OKEJ” Detta är ett ord kvinnor använder för att få slut på ett gräl, när de känner att de har rätt och att det är hög tid för dig att hålla käften! Använd aldrig ordet ”okej” för att beskriva hur en kvinna ser ut. Det är ett säkert sätt att starta ett gräl. ”FEM MINUTER” Detta betyder i själva verket ca. en halvtimme. Det kan jämföras med de fem minuterna som din fotbollsmatch kommer att hålla på innan du går ut med soporna.
 ”INGENTING” Detta betyder att det faktiskt är ”något” och du bör defi nitivt vara på din vakt. ”Ingenting” används vanligen för att beskriva känslan hos

en kvinna, som önskar att sätta dit dig. ”Ingenting” kan oftast ses som ett tecken på ett kommande gräl, som kommer att vara i ”fem minuter” och som kommer att sluta med ordet ”okej”. ”GÖR SOM DU VILL” (Med höjda ögon-bryn) Detta är en utmaning till dig. En utmaning som kommer sluta med att kvinnan blir förbannad över ”ingenting” och sista ordet kommer förmodligen bli...
 ”OKEJ GÖR SOM DU VILL” (Med vanliga ögonbryn) Med detta menar kvinnan: ”Jag ger upp” eller ”gör vad fan du vill, jag bryr mig inte längre”. Du kommer få ett ”gör som du vill”(med höjda ögon-bryn) inom några få minuter följt av ”ingenting” och ”okej”, och hon kommer prata med dig först om ”fem minuter” när hon lugnat ner sig lite. ”DJUP SUCK”  Detta är egentligen inte ett ord, men ett icke-verbalt meddelande som oftast blir miss-förstått av män. En ”djup suck” betyder för det mesta att hon för ögonblicket tycker att du är en idiot, och frågar sig själv varför hon kastar bort sin dyrbara tid på att diskutera ”ingenting” med dig. ”LÄTT SUCK” Än en gång: Inte ett ord, men en signal som alla män kan dra nytta av att känna till. ”Lätta suckar” betyder att hon är nöjd och vid gott humör. Det bästa du kan göra nu för att hon ska förbli i detta tillstånd, är att varken andas eller röra dig överhuvudtaget.

 ”DET ÄR OKEJ” Detta är ett utav de giftigaste och farligaste uttrycken som kvinnor använder. ”Det är okej” betyder att hon har tänkt över grundligt påvilket sätt hon skall straffa dig för något du gjort mot henne. ”Det är okej” används ofta tillsammans med ordet ”okej” och i förbindelse med ”gör som du vill” (med höjda ögonbryn). Tolkning: inom en snar fram-tid kan du förvänta dig stora problem. ”TACK”  En kvinna tackar dig. Svimma inte, bara säg varsågod. Hon menar det. ”TACK SKALL DU HA”  Detta är något helt annat än ”tack”. En kvinna säger ”tack skall du ha” när hon är fl y förbannad på dig. Det visar att du har behandlat henne på ett känslokallt sätt, och att hon känner sig trampad på. ”Tack skall du ha” kommer att följas upp med en ”djup suck”. Var försiktig med att fråga vad som är  fel efter en ”djup suck” eftersom hon bara kommer att svara ”ingenting”. Ge dessa visdomens ord till MÄN i din närhet för att hjälpa de stackarna,
och till KVINNOR du känner för att ge ett gott skratt!

En lista på illvilliga saker man kan göra mot 
GuldWingar (hittat på Sporthoj.com :-)

1. Töm de gigantiska däcken på luft. Det försvårar 
eventuell smitning...

2. Använd skruvmejsel och öppna lampglasen på alla 
72 extraljus och plocka bort glödlamporna. Skruva 
tillbaka lampglasen.

3. Skruva lös broms- och kopplingvajrarna. Anslut 
dom på motsatt sida. Kul överraskning.

4. Fetta in handtagen på samtliga medhavda golfklub-
bor.

5. Öppna takluckan om det ser ut att bli regn.
6. Lägg i backen och fi xera den.
7. Detta borde vara punkt nr.1. Kolla att den inte 

kan välta, alldeles för många har slutat sina dagar 
under en Winge.

8. Gasoltuben till den inbyggda grillen kan man ha 
mycket kul med, låt fantasin fl öda.

9. Kolla att backvarningstutan fungerar, tut tut tut 
tut osv. ska den låta.

10. kolla att ratten går att vrida enkelt 2,5 varv åt 
höger resp. vänster.

11. Kör med fl it över alla broar och liknande man 
inte får framföra den på, dvs. max boggitryck 4,5 
ton.

12. Dra bort toningen ifrån rutorna.
13. Klistra Biltema-dekaler på allt som ser ut att vara 

eftermonterat.
14. Fyll sidvagnen och släpet med cement. Det tar 

dock en timme eller två.
15. Lägg en fet remsa superlimm på båda fotplat-

torna.
16. Dyrka upp packlådorna och lägg beslag på de 79 

fl askor tyskt lantvin som ligger där efter senaste 
semestern.

17. Vänta tills ägaren kommer tillbaka, å fråga efter 
körkortet, kolla om bokstaven C fi nns med på 
det.

18. Ställ om vindrutetorkarnas intervall läge.
19. Vänd ”Bred last” skylten uppochner.
20. Byt ut förtältet mot ett cirkustält.
21. Koppla bort elen till det elektriska centralstö-

det.
22. Ring Svenska Statoil så att dom kommer med 

en tankbil så att du kan tömma ur tanken på 
villaolja.

23. Koppla ur den externa startaggregatet på släp.
24. Ställ om AC’n till +25° på höger sida och -10° 

på vänster.
25. Fasvänd polerna på hälften av basarna i baslå-

dan
26. Byt ut DVD’n i spelaren mot lämpligt alster av 

Cicciolina.
27. Slå av antispinnsystemet och ställ in farthållaren 

på 160km/h.
28. Finns det bilbälten på GW paja dem.
29. Är husvagnen med? koppla loss den men låt 

säkerhetsvajerna vara kvar.
30. Ser du ägaren/föraren Säg att du monterar en 

fallkärm gratis på GW nämn också att det kan 
vara bra att ha om han faller.

31. Vält bajamajan som är monterad där bak.
32. Olla mugghållaren friskt.
33. Radera alla nummer i den inbyggda mobilte-

lefonen.
34. Aktivera spårsignaleringen på larmet.
35. Prova ”La Cucaracha” tutan.

Visa ord om arbetslivet
I fängelset: Uppehåller du dig det 

mesta av tiden i en cell på 3x4 m.
På arbetet: Uppehåller du dig det 

mesta av tiden i ett rum på 
3x2 m.

I fängelset: Kan du se TV och spela 
spel.

På arbetet: Får du sparken, om du ser 
på TV och spelar spel.

I fängelset: Kan din familj komma 
på besök.

På arbetet: Får du inte ens prata med 
din familj.

I fängelset: Är alla utgifter betalda av 
skattebetalarna, och man behöver 
inte ha ett arbete.

På arbetet: Måste du själv betala för 
att komma till och från arbetet, 
för att kunna betala skatt till alla i 
fängelset.

I fängelset: Får du 3 måltider om 
dagen.

På arbetet: Får du ta en paus till en 
måltid.

I fängelset: Får du kortare straff om 
du sköter dig.

På arbetet: Blir du belönad med mer 
arbete, om du sköter dig.

I fängelset: Har du din egen toalett.
På arbetet: Måste du dela med en 

idiot som pissar på sätet.
I fängelset: Måste du leva med sadis-

tiska fångvaktare.
På arbetet: Kallas dom för chefer.
Kan du nu ha en bra dag på arbetet...
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Från andra sidan...
Ett medelålders par från norra USA 
längtade en kall vinter till värmen
och bestämde sig för att åka ner till 
Florida och bo på hotellet där
de tillbringade bröllopsnatten tjugo 
år tidigare.
 Mannen hade längre ledighet och 
åkte ner en dag I förväg. När han
checkade in upptäckte han att hotell-
rummet hade dator, och beslutade
skicka ett mail till hustrun. Han mis-
sade dock en bokstav i namnet....
 Mejlet hamnade hos en prästänka 
I Houston, som just kommit hem från 
makens begravning och skulle kolla 
om det kommit e-post med
kondoleanser från släkt och vänner.
Sonen fann henne avsvimmad vid 
datorn och läste på skärmen:
Till: Min älskade hustru
Rubrik: Jag har kommit fram.
Jag vet att du är förvånad över att höra 
ifrån mig. De har datorer här
numera, och man tillåts skicka mejl till 
sina nära och kära. Jag har
just checkat in. Allt är förberett för din 
ankomst I morgon. Jag ser
fram emot att träffa dig då. Hoppas 
din resa blir lika problemfri som
min.
PS: Det är verkligen hett här nere.

Det bar sig inte bättre...
 ...än att en Alfred från Hebbersliden 
hade avlidit och lämnat sin fru Alma. 
Som brukligt så skulle det annon-
seras i Norran (lokaltidningen), så 
Alma ringde annonsavdelningen 
för att meddela det inträffade.
 Följande samtal utspelade sig:
Alma: Jer he annonsavdelninga?
Norrans annonsmedarbetare: Jo, 
det stämmer.
Alma: E n Alfré jer dö.
Norran: Jaha, och nu vill ni sätta 
in en dödsannons förstår jag.
Alma: Joo
Norran: Och vad vil ni att det 
ska stå i annonsen då ?
Alma: E n Alfré jer dö.
Alma: Ingé mer, för he vål se 
dyrt om ji skriv na mer. He 
jer int
lönnt å lägg ut na i onödan.
 Norrans anställde funde-
rade en stund och kom fram 
till att det nog skulle bli svårt 
att övertala denna dam till 
att skriva något mera i 
annonsen, så efter övervä-
gande så sade han till Alma: 
Du får tre ord till gratis. Vi 
bjuder på dem.
 Alma funderade några 
sekunder och sa sedan:
-Ja, isåfall se vill je att he 
ska stå:
Skoter till salu.

Detta är en exakt kopia...
... av US National Public Radios (NPR) intervju gjord av en kvinnlig reporter som pratar med en amerikansk general, General Reinwald.Generalen lät scouter komma och besöka en av armens baser.

Kvinnlig reporter: Så, General Reinwald, vad är det ni kommer att lära scouterna när de kommer för att besöka er bas?
General Reinwald: Vi kommer att lära dem att klättra, att paddla kanot, lära dem bågskytte och att skjuta.
Kvinnlig reporter: Att skjuta? Är inte det lite oan-svarigt?
General Reinwald: Det tycker jag inte. De  kommer att få ordentliga instruktioner om vapnet.Kvinnlig reporter: Anser du inte att det är väldigt farligt att lära barn så farliga aktiviteter?General Reinwald: Nej det gör jag inte. Vi kommer lära dem riktig vapendisciplin innan de ens rör ett vapen.

Kvinnlig reporter: Men ni utrustar dem ju till att bli våldsamma mördare.
General Reinwald: Tja, du är ju utrustad för att kunna bli prostituerad……… Och det är du väl inte?Sändningen blev knäpptyst och intervjun avsluta-des. 

CIA hade en ledig tjänst...
...som lönnmördare. Efter all bakgrundskontroll, 
intervjuer och tester, var där tre personer kvar. Två 
män och en kvinna.
 För sluttestet, tog CIA agenterna en av männen 
till en stor dörr av metall och gav honom en pistol. 
”Vi måste veta om du följer dina instruktioner, oav-
sett omständigheter”. ”Inne i rummet, kommer du 
hitta din fru sittandes i en stol. Döda henne.”
 Mannen sa ”Du skämtar, jag skulle aldrig kunna 
skjuta min fru” Då sa agenten ”Då är du inte rätt 
man för jobbet.
 Den andre mannen fi ck samma instruktioner. 
Han tog en pistol och gick in i rummet. Allt var 
tyst i ungefär fem minuter, sen kom mannen ut 
med tårar i ögonen. ”Jag försökte, men kan inte 
döda min fru.” Då sa agenten ”Du har inte vad 
som krävs, gå du hem med din fru”.
 Slutligen, var det kvinnans tur. Hon fi ck samma 
instruktioner, att döda sin man. Hon tog pistolen 
och gick in i rummet. Skott hördes, det ena efter det 

andra, de hörde skrik, slammer, smällar 
mot väggarna. Efter ett par minuter, 
blev allt tyst. Dörren öppnades långsamt 
och där stod kvinnan. Hon torkade svet-
ten ur sin panna och sa. ”Pistolen är ju 
laddad med lösa skott, så jag var tvungen 
att slå ihjäl honom med stolen”
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Tre detaljbilder från Norrtäljeträffen
Hur drivs hojen nedan frammåt?

En fi n gammal Norton med en speciell ”kedje-
drivning”
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Sulas Uppsala – Ölsta 755 91 Uppsala • Växel 018-39 52 80 • Fax 018-39 53 01
Öppet: vardagar 9.30 - 18.00 (kvällsöppet onsdag till 20.00), lördag 10.00 - 14.00

Sulas Flen – Bollmängsgatan 3, 642 32 Flen • Tel 0157-238 80 • Fax 0157-138 80
Öppet: vardagar 11.00 - 18.00 (kvällsöppet torsdag till 20.00), lördag 10.00 - 14.00

www.sulas.se

Dubbelt så bra! Välkommen till Uppsala och Flen

6–7/4 Triumph-helg
13–14/3 Kawasaki-helg
20–21/3 Suzuki-helg
27–28/3 Allväder/GoreTex-helg 
 Fyndrummet är laddat med byxor 
 och jackor till nedsatta priser!
3–4/4 Hjälm-helg Kom och fynda!
17–18/4 Moped-helg 
 Peugeot, Suzuki & Giler mopeder.

24–25/4 Skinn-helg 
 Upp till 50% rabatt på byxor och jackor.
8–9/5 Stor Provkörnings-helg 
 Alla sorters hojar till provkörning.
15–16/5 Provkörning Custom/Offroad-helg
22–23/5 Stövel-helg Kom och fynda!
5–6/6 Inför MC-semestern-helg 
 Packväskor, regnkläder m.m.

Jippohelger 2004!
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