
Fru Ruda (t.v.) i glad förhandling om mjölkpriset med fru snabblivskassörskan Berglund.

Efter en sinnrik kupp å Inflationsfrämjandets årsmöte av husmödrar som ilsknat till av förhöjda 
matpriser kan nu kunderna i Berglunds Snabblivs förhandla om priset å varorna.

SIDAN 3

Husmorskupp mot inflationen! 
BESLUTSFATTARE HELT BORTKOLLRADE

I lokal-tv:s stora vårsatsning kommer hr bataljonsveterinär Or-
var Åkerström till undsättning när stadens tam- & vilddjur råkar i 
knipa. Givetvis har deras ansikten s.d.h. pixlats av integritetsskäl.

SIDAN 9

’’Han förlöser sorkar ’’Han förlöser sorkar 
& spjälar bävrar!’’& spjälar bävrar!’’

Hr bat. vet. Åkerström 
är djurens vän!

SÅ TALAR MÄN MED VARANDRA  Sidan 12    
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Högaktuell till mitten av majPris 69 kr (moms inräknad)

Vårdköer 
 behandlas!
n Inget piggar upp så som 
pengar menar hr sjukstuge-
direktör Alarik Augustsson 
som vill lösa vårdköer med 
nya fräscha miljarder.  

SIDAN 5

Blossande 
 käring!
n Hr brandkusk Folke 
Särnblad ryckte ut med stora 
brandsprutan när en påsk-
käring fick eld i baken.  

SIDAN 8

Digitalt 
 ovanförskap! 
n Många seniorer sägs 
lida av digitalt utanförskap 
men i Grönköping sätter sig 
åldringarna över alla digitala 
krumbukter. 

SIDAN 6

Fabrik 
 dramatiseras! 
n Industrikoncernen Firma 
Låsar & Tänger AB:s fasci-
nerande bolagshistoria blir 
episk teaterpjäs. 

SIDAN 7

Frkn stadsäldstan 
vägrar smartphone!
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Det torde knappast fin-
nas någon i vårt avlånga 

land som icke under den se-
naste tiden uppmärksammat, 
att vi leva i v.m.k. orostider 
med krig & örlog s.g.s. inpå 
våra folkhemska knutar, nå-
got som icke kan undgå att 
åverka saker och ting här-
hemma, huru alliansfria och 
neutrala vi av gammal hävd 
än vilja ställa oss i förhållan-
de till de globala problemen å 
annat håll. Särskilt olyckligt 
är det givetvis, om dylikt in-
träffar under en ågående val-
rörelse, vilket nu dessvärre är 
fallet å gr. av höstens förestå-
ende röstnedläggande i ur-
norna. De riktlinjer som upp-
dragits för resp.  kampanjer 
riskera därför att synas min-
dre aktuella, och man tving-
as att revidera i partiprogram, 
kongressbeslut, färdigskrivna 
anföranden och s.k. talepunk-
ter (stolpar) m.m. utan större 
hänsyn till vad man har tyckt 
förut.

Icke minst gäller det nyss 
sagda frågan om vårt ev. 

anslutande till NATO (At-
lantpakten), vilken fått en 
helt annan s.a.s. spräng-
kraft än man troligtvis räk-
nat med å förhand i parti-
kanslierna, även om densam-
ma givetvis icke helt lyst med 
sin frånvaro under valrörel-
sens upptakt, men då mera i 
form av förslag å att ett halvt 
steg skulle tagas i form av 
ett uttalande, att den ovan-
nämnda anslutningen skulle 
kunna bliva av, om man be-
stämde sig för detta i en mer 
eller mindre avlägsen fram-
tid, samt om också ett nära 
grannland vore s.m.s. med å 
noterna. Formulerad å det-

ta vis kunde NATO-frågan 
ha utgjort ett visserligen nå-
got partiskiljande, men eljest 
icke så betydande, element i 
valrörelsen att väljarna å all-
var skulle behöva sätta sig in 
i problematiken.

Dessvärre ha sådana för-
hoppningar nu kommit 

å skam, och m.e.m. dagligen 
ha vi fått se politiska kurs-
ändringar. Å vissa håll före-
slås rent av, att vi skola över-
hoppa införskaffandet av en 
s.k. NATO-option och i stäl-
let gå rakt å pudelkärnan och 
inskicka en ansökan om med-
lemskap, ju förr dess hellre. 
Även bland partier som tidi-
gare varit nog så nejsägande 
ha fotförflyttningar ägt rum, 
i så måtto att man nu icke 
ställer sig avvisande till att 
utreda vad ett medlemskap 
skulle innebära, eller att man 
i vart fall vill hålla NATO-
dörren något å glänt.

Att orientera sig i detta 
nya politiska landskap är 

svårt, icke blott för politiker-
na utan även för väljarna, men 
det är vår varma förhoppning, 
att detsamma så småningom 
skall klarna och utkristallisera 
sig, så att valrörelsen återigen 
kan handla om regeringens 
hantering av coronapande-
min, pensionerna, bensinpri-
serna, friskolorna och andra 
välkända frågor som äro lätt-
are att taga ställning till. Mot 
denna bakgrund vill Grönkö-
pings Veckoblad rikta en all-
varlig maning till vederböran-
de att snarast avsluta alla nu 
ågående och ev. planerade mi-
litära specialkrigsoperationer, 
i synnerhet sådana i vårt när-
område.

Orolig valrörelse!
–  LEDA RE  –

Sedan jag sist hade nöjet 
att till mina läsares & väl-

jares båtnad nedteckna någ-
ra synpunkter s.a.s. riksho-
risontellt från mitt invanda 
säte å Helgeandsholmen, har 
som bekant mycket tilldra-
git sig i omvärlden, och alla 
förhoppningar om att valrö-
relsen skulle förlöpa sig i väl-
kända inrikespolitiska spår 
ha dessvärre visat sig fåfäng-
liga, i det att de försvars- & 
beredskapsbetonade frågor-
na kommit att ställa sig i för-
grunden, såväl i nyhetsflödet 
som t.o.m. i riksdagsarbetet.

Det militära är ju icke mitt 
speciella gebiss, men 

jag är givetvis en varm för-
svarsvän och tillstyrker liv-
ligt, att ungdomen exercerar 
beväring, vilket jag själv en 
gång i tiden gjorde å Axval-
la hed, och det hade jag rakt 
icke någon skada av, ordning 
och reda som man fick lära 
sig, något som också de yng-
re generationerna kunna be-
höva, så att det blir folk av 
dem. Under Alliansregering-
ens tid kunde jag icke instäm-
ma i åsikten, att försvaret ut-
gjorde ett s.k. särintresse för 
generaler och likn., och i mer 
informella samtal i korrido-
rerna och riksdagscaféet tve-
kade jag icke att giva luft åt 
mina åsikter härvidlag, även 
om det ju icke passade sig att 
offentligt utgå med desam-
ma i en tid då skattesänkning-
ar voro prioriterade, och gi-
vetvis högst välkomna både i 
jordbruksnäringen och annor-
städes.

Om jag sålunda gärna 
lämnar de militära över-

vägandena åt dem som syssla 
med desamma rent yrkesmäs-
sigt, menar jag mig däremot 
ha god insikt i beredskapsfrå-
gorna, enkannerligen den roll 
som jordbruket spelar för vår 
motståndskraft, i det att det ju 
även i orostider gäller att förse 
befolkningen med livets nöd-
torftigheter. Det synes mig, 
att den s.k. urbaniseringen 
(förstadligandet) har fått gå 
väl långt i det här landet, och 
att alldeles för få bönder ha 
fått den tunga bördan att för-
sörja alltför många invånare, 
som varken kunna plöja eller 
så eller ens se skillnad å råg 
och vete. Om varje svenskt 
hushåll hade ko, gris och höns 
och därtill egen brunn och 
skog för vedbrand, skulle be-
redskapen utan tvivel bliva vä-
sentligt förhöjdare.

Huru eftersträvansvärt 
sagda mål än må vara, 

komma vi givetvis icke att 
uppnå detsamma i en v.m.k. 
handvändning, och i valrö-
relsen kommer jag att inrik-
ta mig å behovet av försänk-
tare dieselpriser, tryggad till-
gång å konstgödsel samt 
bättre betalt för spannmål, 
mjölk, kött, ägg m.m., och 
jag har gott hopp om att den 
inträffade krisen skall ha ska-
pat en bättre förståelse bland 
allmänheten för det svenska 
jordbrukets specifika vikt i 
beredskapens vågskålar.

J. Krökén i Kröken
Riksdagsman

MÅNADENS GÄSTTYCKARE

WOTAN VON PEILAND

GD-ORDFÖRANDE

Jag har under den 
senaste tiden fått mottaga 
div. spefulla kommentarer 
till det faktum att Grön-
köpingsdemokraterna 
(GD) har intagit en icke 
helt avvisande inställ-
ning till flyktingar från 
Ukraina. Det är dock en 
total missuppfattning att 
vi skulle ha ändrat oss, 
enär vi alltid har sagt, 
att flyktingar skall mot-
tagas i närområdet, vilket 
ju brukar vara Afrika 
och Asien. Nu ligger ju 
Ukraina inte så kolossalt 
nära, men det ligger i alla 
fall betydligt närmare än 
de nämnda världsdelarna.

Icke heller har vi 
ändrat oss så mycket 
betr. NATO som våra 
belackare vill göra gäl-
lande. Vi har alltid varit 
öppna i frågan, men det 
är så mycket som vi i 
GD behöver veta, innan 
vi kan bestämma oss, så 
därför måste det göras en 
ordentlig utredning om 
alla aspekter, och när den 
utredningen är klar, kan 
det mycket väl tänkas, att 
frågan inte är så aktuell 
längre, och då är det bra, 
om man inte har förhastat 
sig.

SJälvfallet är det 
också bara elakt förtal, 
att GD skulle gilla hr V. 
Putin. Personligen vill jag 
här uttala ett bestämt fy!

Samma 
 politik!
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Kuppen mot Inflationsfräm-
jandet ägde rum vid årsmötet 
i Stadts Haltesal härförleden. 
En av grundfäderna och infla-
tionskramarna – hr riskkapita-
list Donald Beaumaré – öpp-
nade intet ont anande årsmö-
tet med att uttrycka sin glädje 
över den osedvanligt stora 
medlemstillströmningen å se-
nare tid. Särskilt glädjande var 
att så många kvinnor sökt sig 
till Främjandet och att de ock-
så voro närvarande vid årsmö-
tet, tillade hr riskkap. Beauma-
ré, som även framhöll att han 
alltid varit manlig feminist. 

Inflationen hyllades!
Å ordförandens fråga om dag-
ordningens godkännande be-
gärde fru Mettan Ruda, maka 
till hr tullvaktmästare Au-
gust Ruda, att få upp ännu 
en punkt, Inflationsfrämjandet 
kan!. Detta tillstyrktes med 
välbehag av en stolt styrelse.

Så följde en serie omval av 
förtjänta personer samt redo-
görelser för Inflationsfräm-
jandets arbete under år 2021. 
Höjdpunkt var medaljutdelan-
det till hr snabblivshandlare 
Karl Berglund, som oförtrött-
ligt höjt priserna i sin Snabb-
livsbutik. Höjdpunkt numro 
2 var hr sparbanksdirektören 
Jules Vedbom med sitt före-
drag Inflationens välsignelser, 
så lärt att ingen förstod något. 

Peppardragning!
Och därmed var man fram-
me vid fru tullvaktmästarin-
nan Mettan Rudas punkt. Hr 
ordföranden Donald Beauma-
ré hjälpte artigt fru Ruda upp 
i talarstolen, samt gjorde sig 
styrelsen beredd att avnjuta de 
förväntade hyllningarna. Men 
i stället följde den argaste vid-
räkning.

– Främjandet och hela sty-
relsen kan dra dit pepparn 

växer, inledde en ursinnig fru 
Ruda, fy så dyrt allt har bli-
vit i affären, en har ju inte råd 
att äta längre. Här försökte hr 
ordförande Beaumaré få tyst 
å talaren, men visade sig fru 
Ruda omöjlig att få bort från 
talarpulpeten, uppmuntrad av 
högljudda bifallsrop från alla 
de nya medlemmarna. 

Så yrkade fru Ruda å att In-
flationsfrämjandet skulle dö-
pas om till Inflationskväsan-
det med uppgift att driva ned 
inflationen till noll (0), eller 
lägre. Vidare krävdes att den 

nyomvalda styrelsen mangrant 
skulle s.m.s. sparkas och er-
sättas med fru Ruda själv med 
ett antal väninnor. Och i den 
kommande omröstningen vi-
sade det sig att alla de nya 
medlemmarna voro husmöd-
rar, varför beslut enligt det 
nya förslaget kunde fattas med 
en förkrossande majoritet.

Ogiltiga matpriser!
Å nya ordföranden fru Rudas 
fråga om någon övrig fråga fö-
refunnes, anmälde fru Gusta-
va Negusson en sådan: Att ett 

manifest måtte antagas där alla 
förtryckta priser å matvarorna i 
hr snabblivshandlare Berglunds 
butik skulle förklaras ogiltiga. I 
stället skulle kunden, i kassan, 
uppta förhandlingar med fru 
snabblivskassörskan Inga Berg-
lund om ett rimligt pris för de 
hopplockade varorna.

Beslut fattades även enligt 
detta förslag, trots invänd-
ningen att detta möjligen skul-
le förlänga köerna i kassan, en 
invändning som kunde avfär-
das som oseriös av fru Gusta-
va Negusson.

NYA DJÄRVA MÅL EFTER KUPPNYA DJÄRVA MÅL EFTER KUPP

Inflationen ner till noll (0) eller lägre!

– Det är glädjande i dessa orostider, att så många 
vill bidra till det gemensamma försvaret av vår 
stad och bygd (Skaraborg) genom att anmäla 
sig till inmönstring i vårt förband, säger Fältjä-
garecorpsens överbefälhavare, hr reservlöjtnant 
Napoleon ”Nappe” Johnson. Vi har till den än-
dan öppnat ett tillfälligt mönstringskontor i Lilla 
Matsalen å Stadt, och där utspisas de mönstran-
de med näringsrik ärtsoppa, sedan de genomgått 
vederbörlig mönstring. Ansvarig förrättnings-
man är hr bataljonsveterinär Orvar Åkerström 
med bistånd av undertecknad (hr Johnson). 

Snabb start!
Vi har hittills inmönstrat såväl krutgummor 
som dynamitgubbar, ja t.o.m en brukspatron, i 
ett antal som räcker för att sätta upp en skytte-
pluton. Utbildning av de nyrekryterade börjar 
redan nu i helgen å Knisslinge Skarpskytteba-
na, där man inledningsvis övar sig i att skjuta 

med lös ammunition mot fasta mål, för att näst-
kommande helg – om tillgången å ammunition 
tillåter – få skjuta skarpt mot rörliga mål, be-
rättar hr res.löjtnant Johnson. Sedan mannar-
na utrustats med fullständig fältutrustning ur 
mobiliseringsförrådet i Brylunda, kommer de 
att gå i bivack å Mörtholmen för att där förstär-
ka kustförsvaret. 

Det säkerhetspolitiska läget i närområ-
det (Europa) har gjort att allt fler frivil-
liga har anmält sig och vill mönstra in 
i Fältjägarecorpsen.

CORPSEN FÖRSTÄRKSCORPSEN FÖRSTÄRKS

Allt fler vill mönstra in!

Stiftelsen Inflationsfrämjandet – se GV okt 2015 resp. 
dec 2021 – har efter en trög start visat sig synnerligen 
framgångsrik. Att få fart å inflationen, vilket hrr 
centralbankschefer länge velat men inte kunnat, har 
omsider lyckats genom inte minst Inflationsfräm-
jandets insatser. Men en skara arga husmödrar ha 
nu framtvingat en kursändring för Stiftelsen.

Förväntansfulla inflationskramare strax före fru Rudas dragning!

EU värnar 
kryp!
från grönköpIngS skogs-
vårdsstyrelse meddelas att EU:s 
s.k. artskyddsdirektiv för skogs-
ägare nu utvidgats till att trygga 
icke blott kramsfågeln. Fortsätt-
ningsvis skall även varjehanda mindre kryp bli före-
mål för inventering (uppräkning) innan avverkning 
får ske till säkerställande av ett bevarat insektsbe-
stånd. Så ex.vis må en barkborreangripen gran icke 
fällas för det fall antalet borrar i trädet understiger 
en kritisk EU-population om fyrtiotvåtusen individer.

– Den universella (totalitära) principen om alla likars 
värde få vi icke tumma å, understryker styrelsens ord-
förande hr lekmannapolitikern Hilbert Florin.

Hr hemmansägaren Fridolf Månssons undran, ifall 
det inte måtte bli ett fasligt räknande, innan man vet 
om man får avverka en angripen gran eller ej, har av 
hr Florin bemötts med lugnande besked: 

– Må så vara, men när hr Månsson väl räknat ihop till 
fyrtiotvåtusen larver har populationen i trädet under ti-
den hunnit mer än fördubblas. Och att då fälla trädet är 
ju, även statsmannamässigt uttryckt, helt okej.

Hr Florin 
 stärker barkbor
rarnas skydd!

Å mönstringskontoret å Stadt serveras även 
ärtsoppa!



AV SOLIDARITET 
med det ukrainska folket 
har hr f. förrädaren Hildor 
Peterzohn inköpt och neu-
traliserat hela lagret av 
rysk vodka å härvarande 
S-st-mbolag. Han meddelar 
nu, lätt sluddrande, att han 
avser att fortsätta med den 
ryska champagnen. 

LÄSPEAKADEMIENS
ordlista definierar tröst-
pris som en nikotindos 
som intas oralt vid ned-
stämdhet. 

EN NYBÖRJARKURS
för amatörodlare startar 
nästa vecka i Hushållnings-
sällskapets lokalavdelnings 
regi och med hr handels-
trädgårdsmästare Hilbert 
Florin som lärare. Där får 
man lära sig att så ett 
frö, bära frukt, klä skott, 
sätta en rova, odla en be-
kantskap, jämföra äpplen 
och päron, använda plom-
monstop och sätta sin sista 
potatis. Inga förhandskun-
skaper behövs.  

OM GAMLA
flammor berättar hr brand-
chef Arvid Lundstedt i 
lokalteves (GreenMore) 
soffprogram ”B som i Berg-
lund” nu år lördag kl. 20.00. 
Programledare och inter-
vieware är som vanligt hr 
kulturdoktor Stig Berglund 
(s.t.s. i Hjo). Repris å sön-
dag kl. 23.00. 

REDOVISNING
av skoluppgifter görs i 
Läspeskolan alltmer med 
audio-visuell (hör- och 
synbar) teknik, meddelar 
hr grundrektor Ludvig 
Hagwald. Daterade hjälp-
medel såsom svarta tavlor 
och stordiaprojektorer är 
nu utgallrade, vilket nära 
nog helt eliminerat såväl 
dyra ram-avtal som höga 
overhead-kostnader. 

Kära landsbygdsbor!
Som ni säkert ha märkt, är 
det många partier som nu vil-
ja framställa sig som de san-
na vännerna till alla människ-
or som bo å landsbygden i vårt 
avlånga land (Sverige). Jag vill 
här, av ren finkänslighet, icke 
uppräkna desamma från vän-
ster till höger, men ni veta sä-
kert om vilka jag talar, och jag 
vill allvarligt mana er att icke 
lyssna till deras locktoner. 

Ty, vilket parti är det som 
sedan hart när urminnes ti-
der har stått fast i försvaret 
för den fäderneärvda moder-
näringen och det idoga småfö-
retagandet om icke just Cen-
terpartiet (C)? I själ & hjärta 
äro vi fortfarande det gam-
la pålitliga Bondeförbundet, 
även om vi ha moderniserat 
vårt namn för att klargöra, att 
man icke nödvändigtvis mås-
te ha ett eget hemman för att 
rösta å oss.

Vi (C) behöva icke uppfin-

na några nya ord som Sveri-
ges ”hjärtland”, eller i tid och 
otid bedyra, att vi slå vakt om 
dieselbilar, älgjakt, köttätan-
de, charterresor och annat 
som vanligt folk uppskattar. 
Det är alldeles självklart att 
vi göra så, samtidigt som vi 
äro miljövänliga och gärna se, 
att vi ha gröna bränslen som 
kommer från skogen, att det 
inte finns alltför många var-
gar, att skogsägarna hugger 
ner lagom mycket skog, och 
att man inte bygger för myck-
et vid sjöarna. 

Miljövänligt!
Vår grundläggande ideolo-

gi har alltid varit, att om det 
uppkommer problem, få vi se 
vad vi kunna göra åt dem, och 
att man inte skall sälja skin-
net, innan björnen är skjuten. 
Jag är övertygad om att denna 
sunda livsfilosofi delas av de 
allra flesta av Sveriges inbyg-
gare, oavsett om de leva å lan-

det eller i mera tätortsbetona-
de samhällen. En röst å Cen-
tern (C) är helt enkelt en röst 

å ett förnuftigt framåtskri-
dande steg för steg utan onö-
dig sanslöshet!

DAVID HELFRIDSSON (KD):DAVID HELFRIDSSON (KD):

Nu smäller det!

HR RIKSDAGSMAN J. KRÖKÉN:HR RIKSDAGSMAN J. KRÖKÉN:

C är rätta landsbygdspartiet!

1  VALET 22 1

    4 April 2022

Tallyho, tallyho!
Nu är valrörelsen i full gång, 
och vi inom KD har laddat 
bössorna för att äntligen fäl-
la den socialdemokratiska 
tolvtaggaren i höst! Själv har 
jag just klarat av min jägarex-
amen och känner mig precis 
som den väldige jägaren och 
gudsmannen Nimrod i bibeln.

Kristdemokraterna är par-
tiet för alla vanliga människ-
or i Sverige, vi som tycker, att 
landsbygden har glömts bort, 
och att vi liksom inte räknas 
längre. Affärerna lägger ner, 
bensinen blir dyrare, vargar-
na blir fler – skall vi verkli-
gen stillatigande tåla denna 
okristliga utveckling av vårt 
land?

Nej, det skall vi inte, utan 
vi (KD) skall återskapa lands-
bygden som den var i gamla 
tider (1950-talet), då det fanns 
lanthandlare, skola, postkon-
tor och missionshus i vartenda 

samhälle (att sådana syndens 
nästen som dansbanor och 
biografer har försvunnit är väl 

bara bra, enligt min uppfatt-
ning). Och så skall vi förstås 
ha små behändiga kärnkraft-

verk litet varstans, så att vi får 
billig el i våra röda stugor med 
vita knutar och kan ladda elbi-
larna, när våra dieselbilar en 
gång i framtiden har tjänat ut. 

Sunda nöjen!
Som alla vet, är det myck-
et syndigare i de stora stä-
derna, där det bor en massa 
människor som håller på med 
s.k. fri s-x, skiljer sig, går på 
nattklubb, skriver oanständi-
ga böcker och kanske t.o.m. 
röstar på kommunisterna. En 
moralisk upprustning kan en-
dast komma på landsbygden, 
där verklighetens folk ägnar 
sig åt sunda nöjen som älgjakt 
och gudstjänster. Se på våra 
modiga bröder & systrar i 
USAmerika som står upp för 
sina värderingar - vi skall väl 
inte vara sämre?

Här är icke läge att vän-
da den andra kinden till, utan 
tvärtom måste vi ta strid för 
det rätta och sanna, d.v.s. det 
som KD har på sitt partipro-
gram. Låt oss tillsammans 
göra Sveriges hjärtland stort 
igen!

Hr Helfridsson (KD) vill förnya landsbygden till som den 
var förr!

inför
valet

Hr riksdagsman Krökén (C) vill lösa landsbygdsfrågorna 
efter hand!



TYSTGÅENDE
elbilar låter för lite och 
kan därför utgöra en 
trafikfara för ljudbokslyss-
nande gång- och cykel-
trafikanter. Hr innovatör 
C.A. Östberg, Firma Låsar 
& Tänger, har därför upp-
funnit en lättmonterad 
motorbulleralstrare som 
passar de flesta modeller 
av elbilar. 

LÄSPEAKADEMIENS 
ordbok definierar påskris 
som brist på förpacknings-
material. 

FOTBOLLSLAGET 
GISK har genomfört en 
ovanligt framgångsrik för-
säsongsträning, meddelar 
hr tränarcoach Emanuel 
Björnberg och förklarar 
att träningen har byggt å 
ett helt nytt koncept. 

– Eftersom somliga av 
grabbarna känner en viss 
olust inför det krigsan-
strukna begreppet anfall, 
har vi i stället sagt att vi 
satsar å speciella opera-
tioner bakom fiendelagets 
bakre försvarslinjer. 

RÅDHUSRÄTTEN
friar frkn hemkonsulenten 
Ada A:son Susegård i för-
talsmålet gällande hennes 
självbiografi ”Allt ditt är 
mitt”. 

– Synnerligen till-
fredsställande, säger 
en leende frkn S., jag 
namngav ju aldrig någon 
i boken, så med tillägget 
s.t.s. i H. kan man avse 
nästan vem som helst i 
grannstaden, och det är 
så många att ingen rimli-
gen kan känna sig utpe-
kad. GV har sökt kärande 
i nämnda mål men icke 
lyckats finna någon. 

LÄSPEAKADEMIENS 
ordbok definierar bal-
klänningar som personer 
bosatta i ett land på Bal-
kanhalvön. 

KLIMATPOLITISKA 
rådet varnar för att vi 
sannerligen inte går mot 
ljusare tider om icke ut-
släppen av värmealstrande 
klimatgaser senast till 
höstens mörknande da-
gar reduceras å ett mer 
genomgripande sätt. Även 
kommunstyrelsen har an-
tagit ett principbeslut om 
att göra allt möjligt. 

Hr landstingsregionrådet och 
sjukstugedirektören Alarik 
Augustsson invänder starkt 
mot denna expertslutsats. 

– Det finns ingenting som 
piggar upp folk så som peng-
ar, så det är bara att ösa på 
med fler miljoner till Vården, 
kräver hr sjukdir. Augustsson 
och åminner om den gamla 
maximen ”Hellre rik och frisk 
än sjuk och fattig”.

Motstridig empiri!
Hr stadsdoktor A. T. Sal-

vén vid härv. Sjukstugan kan 
dock stödja expertslutsatsen 
med en rad v.m.k. empiri. 

– Detta miljonregn är stö-
rande och kontraproduktivt. 
Om pengarna hamnade i dok-
torernas och sjuksystrarnas 

fickor ginge det väl an, men 
så väl är det knappast. I stäl-
let förbrukas medlen å att byg-
ga upp nya kvalitetssäkrings-
enheter och kommunikations-
staber, berättar hr d:r Salvén. 

– Och för att inrymma 
alla dessa ”stödfunktioner” 
har man fått lov att uppföra 
ett 10-våningars Huvudkon-
tor framför Sjukstugan, som 
skymmer solen för sjukvården 
hela eftermiddagen.

– Alla dessa kvalitetstrate-
ger och kommunikationsdirek-
törer lägga sig hela tiden i vård-
arbetet, fortsätter en prövad hr 
stadsdoktor Salvén. Det utar-

betas v.m.k. policydokument 
samt en mängd nya blanketter, 
som vi doktorer tvingas fylla i, 
därtill digitalt. Och när vi inte 
begripa oss å datorerna, bli vi 
skickade å dataseminarier, och 
väl hemma igen måste vi fylla 
i kursutvärderingar – å dator!

Junior Salvén stöttar!
Ett ljus i mörkret är dock 
att hr stadsdoktor A. T. Sal-
véns barnbarn, skolgossen I. 
T. Salvén (9), skall ”praoa” 
å Sjukstugan. Och med sitt 
lika intuitiva som suveräna 
IT-handlag väntas denne vara 
sin farfar till stor hjälp när det 

gäller att scrolla sig fram och 
trycka å rätt symboler å Sjuk-
stugedatorernas alla displäjer.

Ett ännu större ljus i mörkret 
vore dock om – som expertut-
redningen förordar – anslagen 
till Sjukstugan kunde skäras 
ned, fortsätter hr stadsdoktor 
Salvén. Då skulle man tving-
as att sälja den nya Huvudkon-
torsbyggnaden – komplett med 
alla enhetschefer och dylikt. 

– Om det nu inte blir å vår-
den man sparar in, inflikar fru 
sjuksyster Märta Salvén dys-
tert bakom sin dator, där hon 
som bäst sitter och vårdar ett 
tarmvred.
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FÖRRYCKT VÅRDSATSNING? FÖRRYCKT VÅRDSATSNING? 

’’Miljonregn är kontraproduktivt!’’

Hr dr. 
 Salvén 
(mitten) 
anser 
att vård
pengarna 
gör mer 
nytta i 
personalens 
fickor!

Hr polis Paulus Bergström, härstädes, 
som har god insyn i medborgarnas för-
flyttningar tack vare ett väl beprövat 
övervakningssystem, är dock av en an-
nan uppfattning:

– Jag fick av hr busförare Oscar ”Bus-
Oscar” Bohlin höra, att hr f. förrädaren 
Hildor Peterzohn vid den aktuella tid-
punkten företog en busresa till Skövde, 
och turen blev närmare en timme förse-
nad, enär hr f. förr. Peterzohn, som vid 

tillfället led av dålig mage, upprepade 
gånger måste kliva av busen för att uträt-
ta sina naturb-h-v ute i naturen.

– Det skulle inte förvåna mig, om hr 
f. förrädaren, med sitt välkända dåliga 
omdöme, i Skövde även besökte närings-
stället ifråga, avslutar hr polis Bergström 
och går för att låta polishund Karolina 
bekräfta misstanken medelst en välriktad 
sniffning.  

DELINKVENT MAGSJUKDELINKVENT MAGSJUK

Spred virus utsocknes!

Var busen smittbärande?

regerIngen föreSlår, att 
skolpersonalen skall få en utö-
kad rätt att ingripa mot bråkiga 
elever, samt att man bör förbju-
da privat användning av mobil-
telefoner under lektionstid.

Hr grundlärare Elis Hane-
gäll, härstädes, föregrep dock 
lagförslaget, då han härom da-
gen ingrep mot skolgossen Emil 
Ruda, vilken en hel dag knappat 
å sin telefon i st. f. att följa med 
i undervisningen.

Den dragkamp som följde 
om skolgossen R:s mobiltele-
fon  resulterade dessvärre i att 
d:o telefon ramlade i golvet och 
gick sönder. 

Gossen R. kräver nu att skole-
lever skall få rätt att ingripa mot 
bråkiga lärare. 

Bråkiga lärare 
förbjuds?

Köerna till sjukvården 
blir allt längre. Detta 
problem har nu analy-
serats av en expertgrupp 
under hr experten och 
info.sekreteraren Vi-
king Helmersson, och 
analysen visar att pen-
ningtillskott och vård-
köer samvariera: mera 
pengar följas av längre 
vårdköer. Så botemedlet 
bör vara att dra ned å 
miljonrullningarna till 
sjukvården. 

Som det även har meddelats i 
Rikspressen, har 40 personer 
ådragit sig magsjuka efter att ha 
besökt en hamburgerrestaurang 
i Skövde. Det framkom senare 
att en i personalen så småning-
om gick hem å gr. av magont, 
och man misstänker därför att 
det var från denna person som 
smittan kom. 
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– Vi gamlingar stå inte utan-
för det digitala, vi stå över dessa 
stolligheter, säger frkn Lilje-
dotter, talesdam för nybildade 
Aktionsgruppen mot digitali-
sering.

– Ja fy, där ute kryllar det 
av hat och hot, hut borde folk 
veta! En kan la baktala sin näs-
ta utan diggitala krumbukter, 
det är ärligare att slänga sitt 
ovett direkt i ansiktet å någon 
drummel än att smyga ut́ et å 
det dära näte.

Följaktligen anser frkn Lil-
jedotter att digitaliseringen är 
det värsta som drabbat oss se-
dan häxprocesserna med alla 
dess infama beskyllningar. 

– Det är någe lurt med de 
dära dattorerna. Hellre kan 

en tro på Blåkulla än på Blue 
Tooth, understryker frkn Lilje-
dotter, som vid de instundande 
Valborgsbålen – tillsammans 
med alla sina likasinnade – 
kommer att kasta alla ”Smart-
phones” och sådant å elden, er-
far GV.

Andligt mörker!
Fru socialchefskan Wilhelmi-
na Unill är dock chockad över 
detta synsätt. 

– Ett sådant andligt mörker 
ha vi inte sett sedan häxproces-
sernas tid. Tänk bara om våra 
gamla damer kunde taga till 
sig det digitala, då kunde de 
tryggt sitta hemma och spela 
dataspel i stället för att tving-
as ge sig ut å ostadiga ben för 

att träffas å alla sina kafferep, 
avslutar fru soc.chefskan Unill 
och går att tillsätta en utred-
ning i detta viktiga ärende.

Förre majoren A. von Pei-
land tar även han avstånd från 

frkn Liljedotters teknikfient-
lighet. 

– Tänk, nu kan man sitta 
hemma och spela sina krigs-
spel. Förr var man ju tvungen 
att ge sig ut å slagfältet, med 

alla obekvämligheter det inne-
bar. Sophie vet inte vad hon ta-
lar om, avslutar den gamle kri-
garen och önskar frkn Liljedot-
ter en enkel biljett till Blåkulla 
så här i Valborgstider.
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DIGITAL BOJKOTTDIGITAL BOJKOTT

Stadsäldsta bildar aktionsgrupp!
En inte obetydlig del av det seniora svenska folket 
uppges lida av digitalt utanförskap – smarta telefo-
ner och annat smart som man inte begriper sig å. 
Något sådant förekommer dock inte i Grönköping, 
försäkrar vår vördade stadsäldsta, frkn Sophie Lil-
jedotter. 

Det analoga telefonnätet räcker utmärkt, anser Aktionsgruppen!

– Nonsens, det är ni som vill sprida ljus där 
det avgjort icke hör hemma, kontrade hr 
 Eriksson (S) och fick medhåll från sin sida 
av den politiska skiljelinjen. Debatten steg 
och var å väg att övergå i furiösa personan-
grepp, när aprilmånadens molntäcke sprack 
upp och solen sken in genom kommunbygg-
nadens höga, om än otvättade, fönster. Den 
ovana synen av solen tycktes distrahera leda-
möterna, och en för kommunhuset okaraktä-
ristisk tystnad uppstod. Hr stadsrådet (S) tog 
tillfället i akt att åpeka att kommunledningens 
försök att mörklägga, om dylik alls förekom-
mit, handlade om att köpa in mörkläggnings-
gardiner inför våren. 

Skadligt ljus!
– Vi värnar om våra folkvalda och anställda, 
förtydligade hr stadsrådet (S), så att de icke 
skall behöva bli bländade i sitt arbete. 

Och om detta kunde alla enas, ja t.o.m. om 
att en dylik mörkläggning skulle komma hela 
staden till godo, då den förhindrade allmänhe-

tens insyn i fullmäktigesalen. Även hr Brylén 
(M) gav med sig, och menade att arbetet skulle 
löpa smidigare utan onödig upplysning. 

Frågan om upphandling och finansiering av 
gardinerna snabbehandlades, och raskt nåd-
de man även nu enighet, då hr partiordföran-
de Hildor Peterzohn (V) lovade leverera dem 
via sitt företag HP Tyll & Tråd Import AB. 
Priset skulle ”visa sig vid leverans” avslutade 
hr Eriksson (S), med vilket fullmäktige lät sig 
nöja. Den mer akuta frågan om fönstertvätt 
bordlades tills vidare. 

Vid förra veckans möte i fullmäktige 
flög anklagelserna genom luften likt 
sjätteklassares suddgummin under en 
vikarieledd lektion. Det hela började 
med att hr partiordförande Justus Bry-
lén (M) beskyllde hr stadsrådet Joel 
Eriksson (S) för mörkläggningsförsök i 
den politiska verksamheten.

KOMMUNPOLITIKER ENIGA KOMMUNPOLITIKER ENIGA 

Mörkläggning bra för alla! JK gottgör 
fyll-r-st!
en av grönköpIngS mera notoriska inbyggare, vars 
identitet här blott omnämns som ”HP”, har inkommit till 
fru Justitiekanslern med en hemställan om ersättning för 
ett förment obefogat frihetsberövande. Vid tillfället i frå-
ga hade hr HP mitt å dagen anträffats å Östra Tvärgränd i 
pirumanfäktat skick, avförts till poliskontoret samt där in-
manats i arresten. Hr HP utsläpptes efterföljande morgon 
när han ansågs ha återvunnit en kaluv av mera nyktert slag. 

I anmälan till fru JK förfäktade hr HP det han vid in-
finkningstillfället befunnit sig i ett sådant höggradigt till-
stånd av vanmakt, att han vore att betrakta som ett hjälp-
löst barn. Därav borde han ha kunnat åräkna den rätt till 
straffrabatt som tillkommer varje underårig, och försatts 
å lösben (fri fot) redan efter ett par timmar (i vart fall inn-
an S-st-mbolaget stängde för dagen). 

Således, menade hr HP, hade han obehörigen kvarhål-
lits för länge i arresten å grund av en grav försummelse 
av ordningsmakten och borde gottgöras av staten i enlig-
het med fru JK:s nyligen knäsatta praxis i liknande ärende 
med en dusör (bidrag) om ex.vis 840 000 kronor.

Det förspörjs att hr HP, till firande av sin förväntade 
nyburgenhet, redan förbokat en femrätters festmåltid å 
Stadt att avätas så snart likviden blir tillgänglig.

PRESSTOPP. Från Stadshotellet meddelas att festmål-
tiden inställts av hr källarmästaren Ernfrid Pettersson, 
vars beslut synes ha sammanfallit med offentliggörandet 
av fru JK:s besked att hr HP:s skadeståndsanspråk dess-
värre icke vunnit bifall.

Vad som sker härinne är inget för 
allmänhetens ögon!
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GV:s utsände, som bevittnat 
en repetition, kan avslöja att 
pjäsen är genial ej blott i gen-
revalet utan för att den gestal-
tar fabriksteaterns idé: under 
högt slammer från en vevma-
skin framförs bolagets historia 
å ett löpande band där scener 
utspelas som s.k. snapshots 
(ögonblick). 

Vacker ouvertyr!
I ouvertyren rullar så förbi å 
bandet en bakgata i Knisslinge 
å 1920-talet, där en treårig hr 
fabrikör & klensmed C. A. 
Östberg, firmans grundare, 
med klar begåvning bankar å 
en konservburk. När vi sedan 

når 1950-talet, får vi följa när 
hr uppfinnaren Östberg, fint 
spelad av hr Ö. själv, öppnar 
en verkstad i Brylundaskogen 
med slantar han tjänat å ägg-
skalarmaskinen Tyko. 

Sedan duggar framgångar-
na tätt. Efter att hr fabriks-
chef Östberg å 1980-talet bör-
jat massproducera den po-
pulära datastyrda golfbollen 
flyttas huvudkontoret till en 
patricierfastighet vid Stora 
Torget, och efter 1990-talets 
stora exportsuccés med fettsu-
garen Victor, en apparat som 
avlägsnar fettet ur maten re-
dan å tallriken, är framgångs-
sagan all. 

Lockar herrar!
Det nya teaterstycket är såväl 
beställt som finansierat av hr 
stadsrådet Joel Eriksson (S).

– Detta är Grönköpingia-
na, säger en lyrisk hr Eriksson 
(S) till GV. Särskilt uppskat-
tar jag slutscenen, när hr kon-
cernchefen glider förbi å det lö-
pande bandet gapskrattandes i 
en tomteröd Porsche, avslutar 
hr Eriksson, som är övertygad 
om att pjäsen kommer att locka 
många herrar, vilka ju annars 
ofta föredrar en god faktabok.

Sedan teaternyheten spridits 
i staden, har dock kommun-
kontoret blivit nerringt av an-
dra driftiga företagsentrepre-
nörer som nu kräver att få sin 
bolagshistoria uppförd, däri-
bland Tekla Svenssons Cigarr- 
& Rambod, Apoteket Elgen 
samt Knisslinge Hönsstute-
ri. Sannerligen, våra invånare 
kan vänta sig talrika spännan-
de teaterpjäser framgent!

STRÖVTÅG I OMNEJDEN
Brylunda säteri

Ack, Brylunda du sköna, du nobla säteri 
bland grönskande ängar och hagar! 

Ditt ståtliga tvåvånings corpus-de-logi, 
samt flyglar, vårt öga behagar. 

Här blomma om sommaren hägg och syrén 
till glädje för hela familjen Brylén, 

som framlever här sina dagar. 

Här driver hr Brylén ett beryktat svineri
med rasrena galtar och suggor, 

som ströva omkring i modernt lösdriveri 
och vila sig i trädens skuggor.

Ej nöjdare grisar man såg någonstans,
de hava små knorrar uppå varje svans

och få ekologiska tuggor.

Tyvärr är grisens levnad i allmänhet rätt kort
och ändas i livsmedelsbutiken. 

Den tanken mig oroar, den kan ej jagas bort,
enär den sig rör om etiken.

Min köttsliga lusta till korv och kotlett
står uti konflikt med små grisarnas rätt

– hur löser jag det i praktiken?

Jag ville att jag vore full vegetarian
med grönsaker blott i dieten

och nöjde mig med kålrot och kli och banan
och dylikt ifrån växtligheten.

Ack, vackra Brylunda, du vållar mig kval,
så skönt, men dessvärre med drift animal,

som strider mot moraliteten! 

  A:LFR-D V:STL-ND

I påsk stundar stor premiär för pjäsen ”Snille, smi-
de & smörjolja” om hur Firma Låsar & Tänger gick 
från enmansverkstad till världsledande industri-
koncern. Stycket hör, likt uppsättningen om ASEA 
å Västmanlands Teater, till den nya s.k. fabrikstea-
tern, där maskintekniken står i centrum, icke den 
fördärvade människan. 

Scen där hr fabrikschef Östberg visar vägen till framgång!

NY PJÄS OM LÅSAR & TÄNGER NY PJÄS OM LÅSAR & TÄNGER 

Magnifik fabriksteater!

”allemanSrätter – recept från 
min bakficka” är titeln å en purfärsk 
kokbok av stadens (Grönköping) väl-
kände hr källarmästare Johan Ern-
frid Pettersson å härv. Stadt. Det är 
visserligen hr Petterssons förstlings-
verk som boklig författare, dock har 
han som bekant genom åren nedteck-
nat såväl otaliga recept som menyer 
till glädje för stam- och övriga gäster. 
Som titeln å den digra volymen anty-
der, har han i boken valt att avhand-

la den mer rustika och folkliga meny 
som gjort Bakfickan så populär bland 
s.m.s. kleti och preti (vanligt folk). 

Inledningsvis presenteras med 
mustigt språk vad som kommit att 
bli något av Bakfickans paradrätt: 
Porterkokt, rimmad fläsklägg från 
Brylunda med stompat (mortlat) rot-
mos och hr apotekare Ernst Closse-
meyers grovkorniga, sötstarka senap. 
Naturligtvis återfinns här även hr 
stammis och bataljonsveterinär Or-

var Åkerströms favorit: fattiga ridda-
re med knaperstekt fläsk och rårörda 
lingon, liksom den stående onsdags-
rätten: doppsko (gräddstuvad pytt) 
med inlagda rödbetor. Också hr ky-
pare Fritz Lantz har fått med en egen 
komposition, nämligen ”Fritz fricas-
sé”. Kokboken utges å härv. Ansgar 
Joelssons Missionsbokhandels För-
lag, 280 sid. inb., rikt ill. 125 kr inkl. 
oms. Kommer senare i vår även i en 
utrikes upplaga å s.k. köksfranska.

Ny kokbok ur Bakfickan!

Receptet å Porterkokt fläsklägg 
kan bli ditt!
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– Jag trodde först att det var 
en kometsvans som jag obser-
verade där uppe å himlapällen, 
men när föremålet kom närma-
re såg jag att det var en påsk-
käring med s.m.s. eld i baken, 
som gjorde ett landningsvarv 
och sedan gick ner å Svensson-
ska Lyckan, berättar hr brand-
kusk Särnblad. Jag spände för 
Balder, och vi gjorde en blixt-
utryckning med stora sprutan 
och lyckade släcka elden bak i 
kvasten (riset) innan den hun-
nit sprida sig till käringens 
kjortel. 

Högflyende resenär!
Hon berättade att hon var på 
väg till den årliga käringträf-
fen uppe å Gökmassivet, och 
att hon i år – för att spara en-
ergi och komma fortare fram 
– hade flugit på mycket högre 
höjd än tidigare år.

– Kvasten måste ha antänts 
när hon med hög fart åter gick 
i jordatmosfären, och branden 
ha tilltagit alltmer ju längre 

ner hon kom, eftersom syretill-
förseln då ökade, förklarar hr 
Särn blad. Käringen tog ingen 
skada vid nedslaget och begav 
sig sedan fotledes mot Gök-
massivet.

Normal trafik!
Enligt trafikledningen å Bry-
lunda Air Port (f.d. Brylanda) 
har inflygningen av påskkäring-
ar å väg mot Gökmassivet va-

rit av normal omfattning, och 
endast två käringar har begärt 
landningstillstånd å den belysta 
banan å flygplatsen, då de i ons-
dags å grund av dimma inte vå-
gade fortsätta till Gökmassivet. 
Någon landningsavgift har inte 
uttagits av de mellanlandan-
de käringarna, utan densam-
ma har som vanligt bekostats 
av Skaraborgska Sällskapet för 
Påsktraditionernas bevarande.  

SYSTEMKRITISKA
röster avfärdas kategoriskt 
av hr systemdirektör T.F. 
Göransson, som understry-
ker att bolaget städse an-
passar såväl sortiment som 
öppettider efter kundkret-
sens allmänna önskemål. 

SOCIAL KOMPETENS
har sedan länge varit en 
omhuldad och meritgivan-
de egenskap hos arbetssö-
kande för att erhålla öns-
kad position i arbetslivet, 
men då detta fört med sig 
en märkbar nivåsänkning 
av såväl yrkeskunskaper 
som arbetsrelaterade
erfarenheter har arbets-
givarna, i stället börjat 
premiera social inkompe-
tens för att å sätt tillocka 
sig folk, vilka icke enbart 
dricker kaffe och för all-
mäntrevliga samtal. 

BRAND UTBRÖT Å KVASTBRAND UTBRÖT Å KVAST

Käring tvingades nödlanda!

Hr brandkusken Särnblad sprutar vatten bak å käringen (dold)!

Det var under överinseen-
de av hr svineridirektör Jus-
tus Brylén och ledning av 
hr svineriförman Karl Rask, 
som hr svineriassistent Frank 
Rask fick lätta å dörrklinkor-
na till stiorna, och de förvän-
tansfulla djuren kunde ström-
ma ut i friska luften under 
glatt grymtande. Sedan samt-
liga nassar intagit sina plat-
ser i hägnet, höll hr godsäga-
re Brylén ett varmhjärtat (em-
patiskt) välkomsttal till sina 
skyddslingar, och uttryck-
te därtill sina välgångsönsk-

ningar inför den stundande 
sommarsäsongen. 

Generad galt!
Särskilt vände han sig till den 
berömda avelsgalten Kupido, 
som han tackade för lång och 
trogen tjänst samt framhöll 
densammes betydelse som 
ledargestalt för hela flock-
en. Den ståtlige ornen syntes 
rodna en smula av berömmet, 
men grymtade sedan förnöj-
samt av tacksamhet och slog, 

till gyltornas och den försam-
lade menighetens förtjusning, 
sin berömda dubbelknorr å 
svansen, ett sedan länge sä-
kert vårtecken å svineriet.

Blickmagnet!
– Kupidos dubbelknorr är 
unik inte bara i hela Skara-
borg, ja enligt forskningen 
finns en sådan svans inte be-
lagd i litteraturen någon an-
nan stans, så det är inget att 
undra på att så många männ-

iskor söker sig hit för att be-
undra Kupido, säger hr svi-
neridirektör Brylén, och kli-
ar det vårystra djuret bakom 
örat med sin spatserkäpp. 
Vi (Veckobladet) lämnar så 
hjorden, som med stor en-
tusiasm övergår till att böka 
med sina trynen i den än så 
länge jungfruliga jorden i 
hägnet, till fromma för kom-
mande skink- och spjäll-
produktion m.fl. nyttiga 
närings ämnen. 

VÅRKÄNSLOR Å BRYLUNDAVÅRKÄNSLOR Å BRYLUNDA

Unik knorr å galten Kupido!

En dramatisk tilldra-
gelse, som kunnat få 
oanade följder om icke 
hr brandkusk Folke 
Särnblad och brand-
stoet Balder så snabbt 
hade kommit tillstädes 
med stora brandspru-
tan, ägde igår om afto-
nen rum å Svenssonska 
Lyckan, där en påskkä-
ring tvingades nödlan-
da sedan en brand ut-
brutit ombord å  hennes 
björkkvast.

Kupi
do tar sig 
ett väl
förtjänt 
gyttje bad 
efter allt 
beröm!

De sprittande vårkäns-
lorna gjorde igår f.m. sitt 
intåg å det storslagna 
Brylunda Svineri, i och 
med att de präktiga 
gårdsgrisarna med den 
berömda avelsgalten 
Kupido i spetsen fick 
lämna sina vinterlokaler 
(stior) och släpptes ut i 
de inbjudande sommar-
hägnen.

En synnerligen 

Glad 
Påsk 

till  önskas alla 
värderade läsare 



Tidningen har kommit över, 
tack vare hr TV-chef Stig 
Berglund (s.t.s. i Hjo), de tre 
första av de planerade tolv 
avsnitten. Utan att lova för 
mycket (överdriva) kan man 
säga att det är många drama-
tiska scener som tittarna kom-
mer att bjudas å.

I det första avsnittet för-
löser hr bataljonsveterinär 
Åkerström en förstfödan-
de gris vid Brylunda Svine-
ri, maskar av en katt (trots att 
kattens ansikte s.d.h. pixlats 
är det lätt att känna igen frkn 
Ada A:son Susegårds angos-
turakatta Månsan) och spjä-

lar ett lamadjur som tram-
pat snett i sitt hägn i Djuriska 
Parken. Programmet avslutas 
med att hr Åkerström går ige-
nom fallen i en lugn och reso-
nerande ton vid ett bord, med 
en gr-gg, i Stadts bakficka.

Vrickad hov!
I det andra avsnittet förlöser 
hr bataljonsveterinär Åker-
ström en förstfödande kvi-
ga hos hr hemmansägare Fri-
dolf Månsson, maskar av en 
hund (trots att hundens an-
sikte s.d.h. pixlats är det lätt 
att känna igen stadens polis-
hund Karolina) och spjälar en 

häst som trampat snett un-
der en övning med Fältjäga-
recorpsen. Programmet av-
slutas med att hr Åkerström 
går igenom fallen i en lugn 
och resonerande ton vid ett 
bord, med en gr-gg, i Stadts 
bakficka.

I det tredje avsnittet för-
löser hr bataljonsveterinär 
Åkerström en förstfödan-
de sork som hr handelsträd-
gårdsmästare Hilbert Florins 
tvillingar Eva och Lisa hål-
ler som husdjur, maskar av 
en lågstadieelev (trots att 
elevens ansikte s.d.h. pixlats 
är det lätt att känna igen hr 

pojken Benjamin Ruda) och 
spjälar en bäver som simmat 
å grund i Bergska sjön. Pro-
grammet avslutas med att hr 
Åkerström går igenom fallen 
i en lugn och resonerande ton 
vid ett bord, med en gr-gg, i 
Stadts bakficka.

Djur sökes!
De återstående nio planera-
de avsnitten av ”Bataljonsve-
terinär Orvar Åkerström” har 
ännu inte spelats in. Har ni 
något djur som känner sig lite 
krassligt så tveka inte att kon-
takta hr TV-chef Stig Berg-
lund (s.t.s. i Hjo). 
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TV-kanalerna är fyllda 
med veterinärer som 
räddar livet å djur. 
Dramer utspelar sig å 
prärien i USAmerika, 
i diverse zoologiska 
trädgårdar och i na-
tursköna delar av Eng-
land. Naturligtvis skall 
inte Grönköping vara 
sämre. Veckobladet 
kan nu avslöja lokal-
TV:s stora vårsatsning, 
där hr bataljonsveteri-
när Orvar Åkerström 
spelar sig själv i pro-
grammet ”Bataljons-
veterinär Orvar Åker-

I LOKALRADION
omnämndes häromdagen 
någonting som sades ha 
inträffat ”i början av tvåtu-
sentalet.” Hr grundmagister 
G. Negusson har invänt, att 
det sannolikt var början av 
tjugohundratalet som åsyf-
tades: - Början av tvåtusen-
talet är det ju fortfarande, 
eftersom detsamma tar slut 
först år tre tusen, åpekar hr N. 

LAGRÅDET
avråder från att införa ett 
system med kronvittnen. Hr 
stjärnadvokat D. Beaumaré 
(härst.) föreslår, att man 
i st. börjar använda sig av 
öresvittnen, vilket (som 
namnet antyder) borde 
bliva betydligt billigare. 

DE SKENANDE
bränslepriserna håller å 
att taga s.m.s. knäcken å 
våra bilister. Denna tidning 
(GV) vill dock utfärda en 
bestämd varning mot F:a 
HP:s lågprisbensin, enär 
den saluförda vätskan end. 
innehåller en bråkdel ben-
sin som har utblandats med 
vanligt kranvatten. 
 

PREMIÄR FÖR VÅRSATSNINGPREMIÄR FÖR VÅRSATSNING

Stor dramatik i veterinär-TV!

PROCENTEN
Mä försvaret sa bli mer bevänt

genôm ökning te 2 procent
åv BNP ôm nöket år.

Å såvett sum jak förstår,
så nödgas en arbeta mera 

å även mer producera.
För då blir dä fler miljoner
te nua loftvärnskanoner,

sum kan avvärja hot um fejd
mot vårn fädernestad å nejd!

Fridolf 
Månsson
Hemmansägare, 

Mörttjärn

Tankar
 från 

torvan

När auktionen strax däref-
ter så inleddes, inropades bl.a. 
en blyertspenna med tydliga 
tuggmärken för ett tresiffrigt 
belopp (115 kronor). Pennan, 
en veritabel raritet, uppgavs 
ha tillhört hr skalden Alfred 
Vestlund. Även ett par vantar 
med avklippta fingrar, som an-
vänts av hr entertejnern Eboni-

us ”Ebbe” Larsson vid kylslag-
na dragspelskvällar i Folkets 
park, såldes för ett flersiffrigt 
belopp (30 kronor).                                                       

Det föremål som föranled-

de den mest intensiva bud-
givningen var emellertid den 
slitsade kjol som frkn konfe-
rensvärdinnan Agneta Pal-
modin, 27, bar under Melo-

difestivalgalan å Gökmassi-
vets Konferenscentrum för 
en månad sedan. Såväl hr 
fabrikör C.A. Östberg som 
flera andra av kommunens 
högst taxerade skattebetala-
re deltog med allt högre bud-
belopp. 

Det hela slutade med att hr 
stjärnadvokat Donald Beu-
maré avgick med segern, ef-
ter ett imponerande bud å 950 
kronor jämnt. Hittills obe-
kräftade rykten gör nu gäl-
lande att hr B. erbjudit frkn 
P. att behålla kjolen mot att 
hon bär den vid en privat mid-
dag i hans lyxrenoverade eta-
gevåning (penthus) å Kyrko-
gatan. Hur svaret utföll var 
ännu ej känt vid denna uppla-
gas pressläggning.

LYXFÖREMÅL SKÄNKTALYXFÖREMÅL SKÄNKTA

Storbelopp inhåvat å aktion!
Vid lördagens välbesök-
ta välgörenhetsauktion 
av kändisprylar i Aula 
Gökus å Gökmassivets 
Konferenscentrum drogs 
i sista stund en inläm-
nad uppsättning ryska 
trädockor tillbaka, men 
det förtog å intet vis den 
konsumtionslystna för-
samlingen.

Hr skrift
ställar
geniet 
Vestlund 
skänkte 
sina 
blyerts
pennor!

Tittarna 
får även 
följa hr 
vet. Åker
ströms 
intres
santa 
transport
sträckor!

Håll
Grönköpings
Veckoblad!



DEBACLE I GÖKRALLYTDEBACLE I GÖKRALLYT

Inget ekipage kom i mål!

HR STAVHOPPSMÄSTAREN 
Armand Duplantis satte 
som bekant nytt inom-
husvärldsrekord för en 
tid sedan. Med tanke å 
problemen med ombygg-
nationen av Läspeskolans 
gymnastiksal för att 
möjliggöra stavhopp av 
heroisk höjd, har GISK:s 
tävlingsledning beslutat 
att i stället satsa å en 
utomhustävling, och till-
fråga hr Duplantis samt 
hr diskuskastaren Daniel 
Ståhl, om de är villiga 
att delta. För att ge härv. 
lokala frisksportare en 
gnutta chans att vinna, 
skall man att be hrr 
rekordhållarna att byta 
gren med varandra. 

    10

1 SPORT & KLIPP  2

April 2022

NOTA BENE  
Fotnot: Valborg infaller i år 
30 april.

Upsala Nya Tidning

KAKA Å KAKA 
Det lilla läggs på det lilla, 
som läggs på det lilla till det 
blir för mycket. Läget är an-
strängt redan innan. 

SOS

VÄXLANDE VÄDER-
SPÄNNING   
Fis vänder efter tryck från 
Norge

Sydsvenskan 

FÖRFALLET 
FRÅN VÄST   
Ett huvudskäl för att avskaf-
fa ebo-lagen är enligt NN att 
myndigheterna får bättre kon-
troll över var de asylsökande 
finns. – Idag är det rena High 
Chaparral (vilda västern) och 
det gynnar kriminella.

Upsala Nya Tidning

NU ÄVEN RESOR  
Telia och flera evenemangs- 
och resebolag finns på Råd 
och Röns senaste uppdaterade 
svarta lista. 

Svenska Dagbladet

VÄLREGISTRERAD  
I Kronobergs län finns det 
idag 381 personliga skyltar, 
varav 311 av dem används för 
närvarande på ett fordon i 
trafiken.

Smålandsposten

SMÄRRE 
 FÖRSENING 
Stambanan skadad – restider 
förlängs i upp till fem veckor

Svenska Dagbladet 

HELLRE SENT 
ÄN ALDRIG  
År 1622 utfärdades nya stads-
privilegier för Umeå. Något 
som uppmärksammas nu 400 
år senare med olika arrange-
mang runt om i staden.

Dagens Nyheter, 
Nutidskrysset 

ANATOMISK 
 SENSATION  
Hennes kvarlevor har un-
dersökts och där kan man se 
att hon var en 162 cm smal 
kvinna med aristokratisk 
lätt framskjutande näsa och 
haka […].

Svensk Damtidning

KOLLEKTIV 
 BESTRAFFNING 
Tre besköts i lägenhet – nu 
åtalas man

Svenska Dagbladet

LEV FÖR EVIGT  
Styrketräning i 60 minuter 
minskar risken för att dö

Dagens Nyheter

FRUKTFORSKNING 
Nytt regelverk för kliniska 
prövningar på banan

Läkartidningens nyhetsbrev

OMEDVETEN HJÄLTE 
Under tidiga onsdagsmorgo-
nen larmades räddningstjäns-
ten om en brand i ett lands-
hövdingehus på Såggatan i 
Majorna. Enligt polisen slog 
en boende som låg och sov 
själv larm om branden.

GöteborgsPosten
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Det var spända förväntningar 
bland de tävlande, då hr borg-
mästare Mårten Sjökvist med 
den schackmönstrade start-
flaggan vinkade av fordonen 
från startpodiet å Stora Tor-
get, varifrån de styrde upp mot 
de s.k. fart- och specialsträck-
orna å Gökmassivet. 

Samtliga ekipage kom i rätt 
tid till den första kontrollen vid 
den gamla kolarkojan å Svart-
mossevägen. Här började den 
första fartsträckan och här tog 
hr sotarmästare Leonard Kling 
från GAK ledningen i sin sto-
ra, gengasdrivna amerikanare. 
Dock tappade han ledningen 
efter nästa fartsträcka, sedan 
han nödgats stanna för att sota 
pannan och fylla på mera ved. 

Italiensk GT-vagn!
Upp i ledningen gick i stäl-
let en hr överfurir Häger 

från Skövde Motorklubb i en 
engelsk, bensindriven sport-
vagn med dubbla, överliggan-
de kamaxlar. Dock gick han 
in för hårt (snabbt) i den svå-
ra hårnålskurvan vid Gök-
mossen, gick av vägen och 
blev sittande fast, omgiven av 
pors- och hjortrontuvor. Nu 
gick GAK:s hr Lothar Gård-
berg upp i täten, sedan han 
presterat en briljant körning i 
sin högvarviga, italienska GT-
vagn (Grande Turisto) å den 

fjärde specialsträckan. Emel-
lertid blev det definitivt stopp 
å den sjätte fartsträckan, sedan 
han övervarvat motorn så att 
kamaxelkedjan brustit. 

Snabb jaguar!
Länge såg det sedan ut som 
om en annan, framstående 
GAK-förare, hr djurvårdare 
Fingal Broms i sin snabba Ja-
guar (engelsman), skulle be-
hålla ledningen ända in i mål. 
Men på den åttonde special-

sträckan var det slutkört även 
för honom, sedan generatorn 
lagt av. Det stora manfal-
let inträffade dock å sträcka 
elva, där det ena fordonet ef-
ter det andra (samtliga åter-
stående) blev sittande i gyttjan 
å den sönderkörda timmervä-
gen. En bärgningspluton är 
rekvirerad från P4 i Skövde 
och väntas anlända till platsen 
under eftermiddagen. Någon 
segrare kommer ej att koras, 
meddelar tävlingsledningen.

Den av GAK (Grönkö-
pings Automobilklubb) 
arrangerade biltäv-
lingen ”Gökrallyt”, 
som igår natt kördes 
å småvägarna uppe i 
Gökmassivet, utmyn-
nade i ett präktigt deba-
cle (skandal), enär inget 
av de sjutton startande 
ekipagen lyckades ta sig 
till målet å parkering-
en vid Gökmassivets 
 konferenscenter.

Inte heller hr djurvårdaren Broms i sin Jaguar tog sig i mål!

Ett 
varmt 
tack 
till...

Kort om 
Sport

Gosse i hårdträning!
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Lösning Haltekrysset GV 3/22

Korståg i Aprilis månad!
Bäste GV-läsare, se här ett nytt Haltekryss från hr 
grundrektorn och korsriddaren Ludvig Hagwald. Tag 
itu med detta så får Ni användning av Edra Grönkö-
pingskunskaper samt motion för alla Edra hjärnceller.

Nedan finner Ni lösningen till det föregående 

 Haltekrysset. I nästa numris offentliggörs 
lösningen till innevarande, och redan nu finns 
d:o lösning å www.gronkoping.nu. Önskar man 
personligen nå konstruktören med någon viktig 
synpunkt, mejla å niklas.aurgrunn@gmail.com.

Halte-
Krysset
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Bæstis et bundis
(Vänner och fränder)
Dænga tradizionale

In transpiranto par Ludoviko Hagwaldo

Bæstis et bundis loj haw' kommitté
Qvo loj wolat gænga wæck soj tant hic année

In rosetta, haw' kommitté
Qvo loj wolat gænga wæck soj tant hic année

Toj noj doneras ein junior rojal
Qvis hawas plussa pluring als Ronaldos areal

In rosetta, junior rojal
Qvis hawas plussa pluring als Ronaldos areal

Et Tjej ella tørnas in baj Ronaldinhos flanko
Ell' senzas soj neqve deppo oder kranko

In rosetta, Ronaldinhos flanko
Ell' senzas soj neqve deppo oder kranko

(Vänner och fränder de lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år

Uti rosen, lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år

Dig vill vi giva en kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land

Uti rosen, kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land

Och Jungfrun hon lägger sig vid lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida

Uti rosen, lille Rolands sida
Hon känner sig varken sorgsen eller kvida)

Har Ni 
bunkrat för 
säkerhets 
skull?

GERHARD 
 GÖRANSSON
ångbåtskapten
– Ja, vi har alltid välfyll-
da kolboxar med tanke 
å att vi kan bli tvingade 
att tillbringa längre tid 
än planerat till sjöss.

ADA A:SON 
 SUSEGÅRD 
hemkonsulent
– Ja, jag har ett rejält 
lager sardinburkar till 
Månsan och surrogat-
kaffe för egen räkning.  

NAPOLEON 
JOHNSON
reservlöjtnant
– Ja. I fältutrustning-
en ingår nödproviant, 
dock kan jag av säker-
hetsskäl icke uppge hur 
länge den räcker. 

KARL A. 
 BERGLUND
specerihandlare
– Nej, för kunderna 
har köpt slut på allt, 
konserver, kaffe, sock-
er, mjöl m.m. 

1 ENGKÄT 2

I flera år har nämligen grön-
köpingsborna kunnat lyss-
na till hr grundrektor Ludvig 
Hagwald och hr info.sekre-
teraren Viking Helmersson 
i podden ”Hurra – allt gick 
bra!”, och genom tillmötes-
gående från de båda kan GV 
här återge ett populärt avsnitt 
i tryck.
VH: Mina föräldrar var goda 
och ömma. Jag var en välar-
tad son. I skolan hade jag all-
tid vackra betyg, och jag blev 
utsedd till ordningsman. Hur 
var det för dig?
LH: Jag hade också en lycklig 
barndom, och mina betyg var 
nog lika goda som dina, om 
inte rentav bättre. Så fortsatte 
det också på seminariet, och 

jag fick mycket beröm, när jag 
höll provlektioner.
VH: I SSU, där jag blev vald 
till lokal ordförande, träffade 
jag min hustru Eva- Lena, och 
vi gifte oss, när jag helt väl-

förtjänt fick en ansvarsfull be-
fattning i kommunen. Och så 
kom barnen Valle och Veroni-
ka! Vi har alltid varit en väl-
digt lycklig familj. Visst hän-
der det att Eva-Lena ibland 

bannar mig så smått, om 
jag läser tidningen vid fru-
kostbordet, men det är snart 
glömt.
LH: Det påminner mig om 
när jag träffade min k. maka 
Bojan, som är äldsta dottern 
i den trevliga tullvaktmästar-
familjen Ruda. Jag förstod 
med en gång, att hon var den 
rätta för mig, och det om-
dömet har jag aldrig behövt 
rucka på. Jag är ingen vän 
av starka ord, men jag kan 
tryggt säga, att vi håller av 
varandra.
VH: När vi nu talas vid så 
här uppriktigt, måste jag er-
känna, att jag en gång tog två 
sn-p-s-r i st. f. en till julbordet. 
LH: Jag är ju sedan länge hel 
och full nykterist, men för dig 
kan jag i förtroende berätta, 
att när jag var klar med min 
folkskollärarexamen, drack 
jag faktiskt ett glas v-nbål vid 
middagen efteråt. Vi ses och 
hörs nästa vecka!

Det har blivit populärt 
att m.e.m. kända män 
samtalar med varandra 
i s.k. poddar (inspe-
lat prat) om med- & 
motgångar i såväl det 
privata som det yrkes-
mässiga livet. Fenome-
net finns givetvis även i 
Grönköping, och frågan 
är, om icke vår stad, 
som vanligt, var först 
med idén.

De kända herrarna i ett djuplodande samtal!

KÄNDA HERRAR TALAR UTKÄNDA HERRAR TALAR UT

Lokal podd i medial framkant!
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