
Snabb Nytt

Vid detta nummers pressläggning
har vi nått halvvägs på kryssningen i
Göteborg. Ärtan, som skulle “praoa”
på redaktionen, visade sig vara en
dålig satsning och ligger i detta nu
med fullt snarkpådrag i bingen
brevid undertecknad (som redan
ätit, snyggat och klätt sig).

Arbetet med en jubileumskryssning
fungerar ungefär som vid en
raketuppskjutning med rymdfärjan -
Mycket arbete sker i det fördolda
under många år. Sedan händer allt
väldigt fort. Allting måste klaffa, och
betydande risker blir uppenbara,
exempelvis sakfel och stavningsfel.

Därför vill vi på redaktionen passa
på att tacka arrangörerna för årets
Jubileum redan nu. Fredagens
inledande förfest, visade sig som
vanligt spåra ur, vilket kan ge en
tankeställare. Kanske lägga
festdagen en dag tidigare nästa
gång, och förfesten således dagen
innan. Detta skulle också eliminera
den s.k “dagen efter”, vilket inte
många förmodligen skulle sörja.
Men som sagt, hittills allt väl och ett
mycket väl genomfört första dygn.

Om en timme, startar nedräkning
och tekniktest (10.00) inför
huvudföreställningen.

Snabbnytt kan knappast anklagas
för att vara trendkänslig, som elaka
tungor velat påskina. Men detta år
har medfört stora förändringar i
utseende och redaktionellt innehåll.
För att undvika nedläggning, har
ägarna beslutat att tidningen ska ha
mer av “kvällstidningskarraktär”, och
härvidlag ständigt finna sig i
rättegångar, tvistemål och hot.
Därför har redaktionen fattat beslut
om att INTE återigen publicera
“snabbenteckningarna” - i hänsyn av
det s.k. trosskyddet.

Trots detta vill vi påminna om att
fred råder, skyddslagen gäller och
att Red avsäger sig allt ansvar
under skydd av pressfriheten.

Redaktören

Tidningen har bytt karraktär

Ledare
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Besättning åkte

räkmacka!
På Götets dubbeltorn började besättningen
strömma till i varierande takt. Vissa hade redan
funnit plats i limiterade läderstolar på topfloor och
beställde villigt starköl redan tidigt på
eftermiddagen. “Hejsan.. är det du?.. nä, det är min
äldre bror - Vad tror du!!” Efter en stunds famlande

kom de rätta takterna tillbaks och fler beställningar utarmade räkfisket i
Nordsjön. Jizzes hur många räkor sjömännen tuggade i sig denna
eftermiddag/kväll!

En lättare samling genomfördes under manöver, varpå Eberling hotade hela
samlingen med besök i urskog samt gryta gjord på gnutestikel dagen efter. 11
modiga anmälde sig direkt som frivilliga, vilket torde vara rekord. Snabbnytt
kan vid pressläggning inte garantera ett repotage från den begivenheten.

En lätt snyggning, om det nu gjorde någon skillnad, varpå 30 tappra samlades
i den redan välfyllda restauranten Incon...incontinence? Där bord var
förberedda för ytterligare räktrålares hårda slit och resultat. Uppenbarligen
hade halva göteborgs kvinnliga befolkning fått reda på jubileet och ställt sig på
strategiskt i blickfång och i vägen. Detta hindrade dock inte minnenas
oerhörda styrka att dominera även över mest högröstade dunka dunka.
n
Efter mer vätska kommer de intressanta samtalen- Myteri. En mytoman
tyckte att vi skall bygga en ny Älvsnabben enligt ritningar. Dyrt? -kan hända,
men ett skånskt byggföretag har ställt upp som första sponsor.

En kryssnig börjar alltid med en sjömil.
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KODERA

Kodera sitter på köksgolvet i lägenheten i Osaka.
Benlindorna är tvättade och ligger utvikta på
bambumattan framför honom. I en kastrull som han tagit
från spisen, bubblar en blandning av tjära, murmelfett och
syntetfibrer - samt en massa annat han inte kommer
ihåg. Han rör långsamt i kastrullen för att känna om
konsistensen är den rätta. Därefter genomför han ett
långsamt rörelseprogram – förfinat i minsta detalj – varpå
hand med en spatel uppbringar en stor klump av smeten.

Varsamt brer han ut den på benlindorna, noggrann med
att varje millimeter är fullständigt täckt av den oljiga,
sotfärgade pastan. Tjäran doftar nybrunnet tältläger och
väcker underbara minnen. Kodera tillåter sig att för en
stund, drömma sig bort över haven, till de förflutna
äventyr hand lyckats överleva.
Därefter inspekterar han sina torra ben. Fnasiga efter
otaliga flyganfall och felaktiga utskjutningar med

katapultstolar, sedan länge rostande i djungler, på havsbottnar och i människors sinnen på andra
sidan jordklotet. Koder lyfter försiktigt en benlinda och lägger den, fortfarande skållhet, över sitt
skenben. Han ryser av välbehag och släpper ut ett ljud, som skulle kunna påminna om en grävlings
gny, när den blir överkörd av en ångvält.

Kodera rullar benlindan hårt kring vad och skenben, samt surrar densamma med uppblötta
läderremmar. Dessa nitas ihop för att senare torka och krympa kring benet. Samma procedur
genomförs med det nästa tygstycke. Tjärsmeten färgar benlindorna svarta från insidan och Kodera
ler, uppenbarligen nöjd med sitt verk.

På det låga bordet framför honom ligger en inbjudan från Mats Rofors. Länge hade han funderat på
hur han skulle hantera detta rakt igenom vedervärdiga dokument. En hädelse, en skymf. Ett tilltag av
den högre skolan. En förolämpning, ett försök till dödsstöt? Ja.. detta hade han funderat länge på.
Och visst. Det kom oväntat och Kodera hade drabbats av svåra feberattacker under flera veckors tid,
så det var ett ytterst raffinerat mordförsök.

Goteborg denna gång.. Goteborg.. Kodera suger på ordet så att saliven droppar ner på hans
tusenåriga samurajsvärdsfäste med små pluppande ljud. Tydligen ansåg den forne motståndaren
och hans anhang att lakejen Rofors skulle gå smutsiga ärenden, med den falska förespeglingen att
sluta fred? Över intern nätet hade Kodera spionerat på inbjudningslistor (list) och funnit sig på plats
såsom ”hedersgäst”. Är detta ytterligare en förnedring, eller menar de allvar? Kodera hade läst
åtskilligt om Svenskars masklika rigiditet och inkonsekvens – möjligen är detta tid för försoning? Vad
är fegast, att tro eller inte tro? Tänkte Kodera och rafsade sin torra röv av gammal vana….

Haiiiiiiii .. Kodera tar upp bruna sidorna och flärpar snabbt upp sidan för flygbolag, greppar luren och
slår numret, beställer biljett Ostkaka – Goteborg och betalar ovilligt de 8900 kronorna, vilka han
kommer kräva tillbaka omedlbart på plats.. Hedersgäst!
Endast två timmar tills flyget avgår. Väskorna av sidenbrodyr står packade i hallen, och Kodera tar
förväl av urnan med de anhörigas stoft. Glider i sina oljiga sandaler, greppar rishatten och hejdar en
bulle. Resan tar endast fyra minuter och medelst sitt svärd hamnar han först i kön för incheckning.

Därefter säkerhetskontroll. Här händer det. Den unga personalen förstår inte att Kodera innehåller
mer än 4 kg järnskrot, vilket leder till en smärtsam föreställning med in och ut gående i
säkerhetsslussar, borttagande av spikar i ben, huvud, ryggrad och mjälte. Kodera ligger slutligen på
golvet utan rimligt stöd i kroppen. Då kommer det slutgiltiga beskedet: Ryan air flyger inte i dag.

God natt .. ridå… men ändå, tänker Kodera.. Tid för försoning? Nej .. inte idag.
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Vilka är vanliga hotellgäster?

Vem... Jag?

Nelson får onda ögat

Snygg slips

Vars är brudarna?

- Läcker hon? Näe.. Julius har det virtuella
skrovet under kontroll. Men vad är det som
sticker upp?

Öl smakar lika gott som
för 30 år sedan - och ögonen
blir lika röda.

“Sakta i backarna! den där historien
tror jag inte på”

i

“Sakta i backarna! den där historien
tror vi inte på!”


