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Välkomna till RMC#97

“Det var en gång...”

Precis så börjar som bekant de 
flesta sagor. Och så börjar även 

sagan om Rally Monte Carl #97. Det 
var en gång ett rallylag. Ett rallylag 
som kallade sig själva Berättarladan 
(vad andra mindre bildade människor 
kallat laget är mindre viktigt i det 
här sammanhanget, det är inte alla 
som kan konsten att hålla reda på 
alla svenska språkets vokaler). Detta 
rallylag började sin resa sommaren 
2011 när ett par RMC-fantaster 
bestämde sig för att påbörja ett nytt 
äventyr. För att fullborda sitt up-
pdrag sammankallades ett brödras-
kap bestående av en alv, en dvärg, 
en trollkarl... ja, eller vilka de nu var 
(det här med temaenlighet är något 
som just det här rallylaget har valt 
att behandla relativt liberalt). Under 
ett flertal terminer slogs laget mot 
drakar, löste hemliga chiffer och be-
segrade ondskans makter i allmänhet 
tills de en dag, äntligen, blev tillde-
lade den mytomspunna titeln ”nästa 
läggarlag”. Laguppställningen har 
skiftat en hel del efter hand. Det är 
inte alla som klarar de hårda påfrest-
ningar ett rebusrally innebär. Poca-
hontas bestämde sig för att satsa 

på sina studier, professor Oak dukade 
under någonstans i närheten av 
Sigtuna och den goda fen fick för sig 
att hen skulle börja jobba heltid på en 
nation långt, långt (!?) härifrån.
 Men nu står vi här, och ett sagolikt 
rallyäventyr kan äntligen börja. Det 
kommer att bli ett äventyr fullt av 
sagor och berättelser, troll och drakar, 
tappra jungfrur och väna riddare. I 
den här Blaskan kommer ni att få 
läsa om pepparkakhus, piratkaptener, 
värmländska teatersällskap och myck-
et, mycket mer. Läs den noga, denna 
rallylagens heliga skrift, och glöm inte 
att ta med den under tävlingsdagen. 
Mycket av det ni får reda på här är 
sådant som kan vara er till stor nytta 
under er kommande resa. 
 Det var en gång ett rebusrally...

Berättarladans laguppställning vt 12
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Detta är Berättarladan
För dig som har undrat vilka det egentligen var som klev på 
scenen sist på förra rallysexan kommer svaret här. Detta är 
Berättarladan, vt13s laguppställning.

Alex "Mad Hatter" Kantardjiev
kommer från: Uppsala
pluggar: helst inte
gillar: min cykel
lagar: mat 
jagar: bilar utanför gården
samlar på: små kretsar
knarkar: te

Anna "Lille Skutt" Bornehamn
pluggar: företagsekonomi 
äter: kakor
läser: böcker
samlar på: tid
spelar: Settlers
lagar: god mat
tränar: massor

Anna “Rödluvan” Lindberg Viklund
bor: i ett hus vid skogens slut
äter: mormors pannkakor
dricker: mjölk
läser: jakt och fiske
gillar: skogen
samlar på: vargskinn
står ut med: Sherlock

Vem är Saga?
Saga är Berättarladans skyddshelgon. 
Under RMC#97 kommer vi att låna 
ut vår Saga till er, kära rallyåkare. Saga 
kan bli er vägvisare och er guide. Hon 
kan bli den som hjälper er vidare med 
era problem, när allt känns hopplöst 
och tungt. När ni sitter där på en sten 
i Kättböle, kalla, hungriga och hop-
plöst vilse, då kan det vara Saga som 
hjälper er tillbaka upp på rallyvägen 
igen.
 Saga är en äventyrare. Hon räds inte 
vare sig drakar, stora stygga vargar 
eller ens den fruktansvärda Gargamel.  

Hon är en pålitlig vän att ha vid sin 
sida i svåra stunder.
 Sagas största svaghet är hennes dåli-
ga syn. Utan sina glasögon har hon 
svårt att läsa texter med alltför små 
bokstäver.
 Sagas näst största svaghet är hennes 
tankspriddhet, vilken får henne att 
ofta lägga ifrån sig sina glasögon för 
att sedan glömma bort var hon har 
lagt dem.
 Hur vet man då att det är Saga som 
står där som en räddande ängel på 
vägen? Saga känns igen på sina gröna 
kläder och en säregen amulett som

hon alltid bär runt halsen. Amuletten 
har formen av en väligt liten bok, 
med riktiga sidor som man kan bläd-
dra i. Vad som står i den boken vet 
ingen mer än Saga själv, för hon har 
aldrig visat innehållet för någon. Kan-
ske är det berättelsen om Askungen, 
eller den om Frodo och den magiska 
ringen. Saga svarar alltid kryptiskt när 
man frågar henne. Kanske står där in-
genting än. Kanske håller Saga ännu 
på att skriva på sin berättelse.
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Benny “Stora bocken Bruse” Josefsson
bor: under bron
Kommer ifrån: Uppsala
dricker: helst
spelar: baseball
köper: lingonsaft
säljer: mig själv
lagar: det mesta
drömmer om: vilda västern

CR “Kptn Jack Sparrow” Samuelsson
kommer från: Karibien
läser: kartor
säljer: min själ
samlar på: legendariska artefakter
jagar: evigt liv
spelar: med andras liv som insats
lagar: aldrig mitt skepp, det får besät-
tningen göra

Edvard “Bamse” Zak
bor: Höga berget
äter: dunderhonung
dricker: dunderhonung
ogillar: orättvisa
tränar: inte
tävlar i: snällhet
jagar: skurkar
drömmer om: en perfekt värld

Oscar “Sherlock Holmes” Kjellström
bor: Baker street 221B
äter: scones
dricker: te
läser: referensböcker
ogillar: människor
spelar: rysk roulette
jagar: Moriarty
knarkar: gärna

Tova “Plupp” Sandberg
bor: i en torvkåta
kommer ifrån: Värmland
äter: m&m’s
dricker: Jokk bärdryck
läser: sagoböcker 
gillar: vintern
jagar: renar 
samlar på: rebusmotiveringar
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Västanå teater
Namnet Berättarladan är inte, som många kanske tror, ta-
get helt ur luften. Sanningen är att namnet har anor från ett 
teatersällskap i hjärtat av Värmland.

Gösta Berlings saga 2011. Foto: Jan Nordström

BerättarLadan, med stort L 
i mitten, är Sunnebaserade 

Västanå teaters hemvist under några 
sommarmånader varje år. Här har 
många klassiska teaterstycken spelats, 
av Selma Lagerlöf, Henrik Ibsen, 
William Shakespeare mfl. Teatern 
beskriver sig själv som ”den lilla 
teatern med de stora visionerna” och 
spelar teater året runt. På vinterh-
alvåret turnerar sällskapet Värmland 
runt och spelar i sin yurta, ett mon-
goliskt tält.

Hur det började
1972 startade i Värmland en teater-
grupp vid namn Sprattelgubbarna. 
Syftet var att erbjuda barn bra teater. 
Under sjuttiotalets gång utvecklades 
teatern i en folkkulturell riktning och 
mot slutet av decenniet präglades 
uppsättningarna av värmländska sa-
gor och myter. 1985 byter sällskapet 
namn till Västanå teater, och börjar 
inrikta sig på Selma Lagerlöfs verk. 
Dessa föreställningar blir väldigt 
framgångsrika. 
 Så kommer 90-talet, och med det 
flera nya medarbetare som bidrar till 
teaterns speciella prägel. Myten, sa-
gan och poesins kraft blir en bärande 
tanke för arbetet med uppsättningar-
na. Man vill enligt egen utsago ”föra 
både sig och publiken in i en mag-
isk värld”. År 1999 sätts den första 
uppsättningen upp i BerättarLadan, 
Nils Holgersson av Selma Lagerlöf.

BerättarLadan
Själva BerättarLadan är Värmlands 
största lada ombyggd till teater-
scen. Belägen intill sjön Fryken och 
Rottnesros park i närheten av

Sunne erbjuder den plats för teater 
under hela sommaren. Scenografen 
Lars Jacob Jakobsson har ritat och 
byggt om ladan så att den nu fungerar 
som teaterlokal, inspirerad av Wil-
liam Shakespeares elizabethanska 
scener. Teaterchefen Leif Stinner-
holm förklarar:
- Vi ville ha ett varmt rum som får 
publiken att känna sig som om de satt 
runt en lägereld. Inget hårt naket ljus, 
och vänliga träslag, från träd som har 
vuxit här. BerättarLadan är ett ruralt 
rum.
 Ladan rymmer 500 åskådare och 
varje sommar kommer nära 25 000 
personer hit för att se på föreställnin-
garna. I ladans södra del finns nu, 
sedan 2010, en utställning som visar 
många av de kostymer, masker och 
rekvisita som har använts under 
tidigare föreställningar. Här kan man 
också lyssna på musiken från tidigare 
uppsättningar.

Lars Ring från SvD beskriver sitt 
besök i BerättarLadan så här:
- Ännu en gång faller jag pladask för 
BerättarLadan som byggnad, denna 
förunderliga blandning av träkyrka, 
gammalt fartygsskrov och Drottning-
holmsteater. Den har en närmast 
sakral rymd, en magnifik enkelhet 
och en resonansbotten som är unik.

Utbildning
Även en akademiker kan få sitt 
lystmäte i BerättarLadan. Västanå 
teater erbjuder, tillsammans med 
Musikhögskolan Ingesund och Karl-
stad universitet en 45-poängskurs i 
berättande teater. Kursen ges under 
ett halvår, och man tar emot åtta 
deltagare per år.

Att besöka ladan
Vill man gå på någon av teaterns 
föreställningar bör man boka biljetter 
i god tid. En biljett kostar 380 kr (stu-
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Hemsöborna 2003. Foto: Lars Sundestrand

Nils Holgersson har nypremiär som-
maren 2013. Foto: Per Hardestam

dentpris 300 kr!) exklusive bokning-
savgift. BerättarLadan är öppen från 
22 juni till 1 september (övriga tider 
på året får man helt enkelt leta reda 
på det där mongoliska tältet någon-
stans i Värmland). Att hitta till Berät-
tarLadan är enkelt. Kordinaterna är 
N 59° 48.130’, Ö 13° 7.595’.
 BerättarLadan har ett café som av 
någon outgrundlig anledning serverar 
mat med franskt tema. Om du inte 
känner för en bisque eller vichysoise 
under ditt besök kan du gå till tältet 
utanför. Där serveras nämligen lite 
mer värmländskt inspirerade älgbur-
gare. Maten kan beställas i förväg när 
man bokar biljetterna.
 Slutligen, minns vad teaterchefen sa 
om att detta är en rural teaterbygg-
nad. Vare sig luftkonditionering eller 
för den delen centralvärme är något

som har nått den här delen av Värm-
land. Är det kallt ute blir det också 
kallt inne i ladan, medan det varma 
dagar istället blir väldigt varmt. Man 
råder därför besökare att klä sig efter 
väder.
 2013 återvänder Västanå teater till 
sina rötter och ger Selma Lagerlöfs 
Nils Holgersson på nytt, femton år 
efter att man spelade den för första 
gången.

Tidigare uppsättningar
Här följer de föreställningar som tidi-
gare har spelats i Berättarladan:

Nils Holgersson (1999)
Kejsarn av Portugallien (2000)
Herr Arnes penningar (2001)
Gösta Berlings saga (2001-2002, 
2011)
Ljuset (2002)
Hemsöborna (2003)
Romeo och Julia (2004)
Fröken Julie (2005)
Peer Gynt (2006)
En herrgårdssägen (2007)
Bannlyst (2008)
Kalevala (2009)
En midsommarnatts dröm (2010)
Misantropen (2012)
Nils Holgersson (2013)

£@¥${S£$€{€¥(#¤)%(=%&(K/#&(%¤/&/=(&%¤%O/#&(¤/&)%(/&=K)&=/&¤%(&L¤”%#”¤#!%)&=#O&#)#
&%&%=(&&S/=??)/(!”&¤¤&/(&/)T(=/=(?(?()(&/%&¤#&#E”¤#)(/&?(&¤%R¤!”#¤%&Ä/()=)(/&%¤R##¤%&/
()(/&%&/()==F(/&%¤”!”#¤%&/()?=)(/E&%¤#”!”#¤%&/()L=)(/&%¤!”#¤%&/(=)(/&%¤#!O”#¤%&/()=?=)
(/&%¤#”!!”#¤%R&/()&/=(&%&/¤&T%¤#%#”&//()=(&)=&£@¥${S£$€{€¥(#¤)%(=%&(K/#&(%¤/&/
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()?=)(/E&%¤#”!”#¤%&/()L=)(/&%¤!”#¤%&/(=)(/&%¤#!O”#¤%&/()=?=)(/&%¤#”!!”#¤%R&/
()&/=(&%&/¤&T%¤#%#”&//()=(&)=&(/&%¤#”!!”#¤%R&/()&/=(&%&/¤&T%¤#%#”&//=K)&=/&¤

-Nej, vad är det här? Det ser ut som ett skrivarfel. Undrar just vad det är för tomtar som har varit framme här...
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Hustoppen
I vår nya serie hustoppen får du möta spännande artiktetur 
från världens alla hörn. Först ut är Hans och Gretas pep-
parkakshus från sent 1800-tal som får besök av vår utsände.

Hans och Gretas drömhus

Renoveringsobjekt, det kan man 
lugnt kalla detta hus som först 

uppfördes av Häxan men som 
länge hade fallit i glömska och 
därför hunnit förfalla en hel del in-
nan syskonen Hans och Greta fann 
annonsen på Blocket. Hans skrattar 
när han berättar att det i annonsen 
stod ”Hus till salu för den händige 
konditorn, utvecklingsmöjligheter-
na är enorma – bara din fantasi sät-
ter gränser! Vackert beläget i den 
mörkaste av skogar men i närheten 
av trevlig by full av bekvämligheter 
såsom skola, butiker och sjukhus. 
Säljes i befintligt skick”. 
– Vi kunde bara inte motstå att 
köpa det, Greta har precis gått 
färdigt sin konditorsutbildning och 
jag har länge letat efter ett projekt 
att sysselsätta mig med.
 Vi börjar med att gå runt huset 
och Hans förklarar hur arbetet har 
gått till.

– Huset var som sagt väldigt förfallet; 
barn hade varit och slickat på pol-
kagrisarna, fåglar hade byggt bon i 
gesimsen och möss hade luckrat upp 
lakritsgolven. Men efter att ha hägnat 
in huset med en hög häck full av mur-
gröna så har bygget nästan gått av sig 
självt. Greta fick snabbt fart på den 
gamla ugnen och vi har kunnat baka 
nya väggar av den senaste pepparkaks-
degen. Hemligheten är att tillsätta 
lite ägg i smeten så att den blir lite 
segare och därmed håller ihop bättre.  
Greta flikar in med att de samarbetat 
väldigt med andra bagare i trakten, 
framförallt med Farmor och Sockerb-
agaren. 
– Alla i byn har varit så trevliga och 
hjälpsamma i projektet, vi har fått så 
många nya vänner redan från start. 
Okej, de blev lite sura när vi hägnade 
in huset men när vi förklarat att det 
är för allas säkerhet så är det ingen 
som bråkat nå mer. Ja, det skulle vara 
Dudley Dursley i så fall.

De bästa idéerna
Hans tar tag i min arm och drar mig 
en bit bort från huset och pekar upp 
mot gesimsen. 
– Se vad fina de blev med den nya 
kristyren, utbrister han. Greta till-
satte lite marshmellows i för att få en 
extra fyllig och vit kristyr och den är 
fantastisk, min syster är ett geni!
 Och jag måste hålla med, fognin-
gen av huset är enastående. Men det 
som verkligen tar andan ur mig är 
det mönster som takplattorna bildar. 
Färgerna bildar ett klassiskt pep-
parkakshustak i bästa stil.
– Wow! utbrister jag. Vems idé var 
det att utforma plattorna sådär? 
Syskonen tittar på varandra och ler 
skälmskt båda två. Hans harklar sig 
medan Greta fnittrar till. 
– Alltså, det var inte riktigt tanken, 
Greta höll på och arbetade med en ny 
sorts chokladmembran till en tårt-
beställning i byn men saker gick inte 
riktigt som planerat och då det kom 
ett fruktansvärt regnoväder just den 
kvällen så sprang vi upp på taket och 
lagade alla småhål med de misslyck-
ade chokladellipserna, och så kom sig 
mönstret av sig självt. 
Hans rodnar lite. Jag skrattar gott åt 
deras förlägenhet och förklarar att de 
bästa idéerna kommer när man minst 
anar det.

Tävling
Om ni vill rösta på Hans och Gretas 
Pepparkakshuset skicka ett vykort till 
redaktionen med ert namn och adress 
så är ni med i utlottningen av en 
spaweekend på Hotell Transylvanien.
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Vad har du på dig idag?
Vad är det egentligen för mode som gäller i vår? Berät-
tarladans utsände begav sig en solig förmiddag ut på stan för 
att ta reda på var vanliga människ... nåja, köpt sina kläder.

Vargen
Vad har du på dig? 
-Ett nattlinne. Var jag har fått det 
ifrån? Ehm, jag har fått det, kan man 
säga. Ja,  jag fick det i present. Det var 
rödlu...min mormor var det minsann! 
Och hon gav mig det av helt fri vilja. 
Det var inget tvång inblandat alls, nej 
nej. Det var en present minsann.

Vargen, 37 år Mästerkatten, 8 år

Petronella styvsyster, 19 år Kejsaren, 53 år

Mästerkatten
Vad har du på dig? 
-Mina sjumilastövlar. Dem fick jag av 
min snälla husse Mjölnarsonen. De 
har nog tyvärr utgått ur sortimentet 
för länge sedan är jag rädd. Men de är 
fantastiskt bra att ha när man ska gå 
långt. Som till exempel från Vedyxa 
till Dampeboda.

Petronella Styvsyster
Vad har du på dig? 
-En sko av äkta glas. Den är direktim-
porterad från Italien faktiskt. Väldigt 
dyr. Det är senaste modet därnere 
vet du. Visst är den snygg? Lite trång 
bara. Men vill man vara fin får man 
som bekant lida pin.

Kejsaren
Vad har du på dig?
-Det är min senaste dräkt. Ben-
kläder av det finaste silke, rock med 
guldbroderier och i manteln finns 
insydda ädelstenar. Och vet du vad 
det bästa är? Bara de som är kläderna 
värdiga kan se dem! Bra va? Så nu 
kan jag avgöra vilka i mitt hov som är 
oduglingar.



10

Kaptenens loggbok
Inte mycket är känt om de mer ljusskygga sjöfararna. 
Blaskanredaktionen har dock fått tag i exklusivt material 
som ger oss en unik inblick i en piratkaptens liv och vardag.

Loggboken, dag 1

Grunt vatten. Vi lämnade igår 
hamnen på Stäksöns norra udde 

för att bege oss vidare ut mot vårt 
mål. Det har gått nästan ett år sedan 
vi seglade bort från Landet Ingen-
stans för att finna fe-stoftet i något 
av de sju örikena. I Stäksöns hamn 
rekryterade jag nya besättningsmän, 
varav en, vid namn Jack Sparrow, 
säger sig kunna navigera i farvattnen 
kring de sju örikena. Vädret är klart 
och vi har vinden med oss. 

Loggboken, dag 8
Vi har befunnit oss ute till havs i över 
en vecka nu utan ett enda handelss-
kepp i sikte. Jack har givit mig en 
karta som han lyckades vinna från en 
kringresande gnom. Jag misstänker 
dock att kartan inte är det den verkar 
vara. På baksidan av den står det näm-
ligen att läsa ”Min sanna natur finnes 
av den som söker bakom haven.”

Loggboken, dag 14
Äntligen ett kap! Under gårdagen 
siktade vi ett handelsskepp som vi 
lyckades borda och plundra. Ombord 
fann vi kryddor och guld som kapte-
nen på skeppet, Efraim Långstrump, 
sagt sig finna på den så kallade 
Kurrekurreduttön. Det är så underli-
ga namn på öarna i de här trakterna. 
Efraim visade sig vara en duktig kock, 
något vi länge saknat, och är därför 
från och med nu en del av min besät-
tning.

Loggboken, dag 20
Vi närmar oss ön Tortuga där det 
enligt Jack ska finnas folk som vet var 
på kartan vi finner fe-stoftet. Planen

 är att Jack går iland med en del av 
vårt tidigare kap för att förhandla om 
relevant information med gästerna på 
öns värdshus. 

Loggboken, dag 23
Jack har fortfarande inte kommit 
tillbaka. Jag börjar misstänka att 
han lurat mig och har därför skickat 
ut Smee för att söka upp honom. 
Besättningen har börjat tröttna på 
att vara i hamn utan att få gå iland 
men jag vill inte råka ut för några 
förseningar. Efraim hävdar att de 
kommer lugna sig så fort de fått i sig 
några av hans pannkakor. Men om jag 
känner min besättning hälften så bra 
som jag tror att jag gör så kommer de 
inte att lugna sig förrän de har fått i 
sig lite rom och ett gammalt hederligt 
krogslagsmål.

Loggboken, dag 24
Smee och Jack är tillbaka. Jack påstår 
att han var tvungen att ”ligga lågt” ett 

Piratskaptenens sjökort

tag på grund av att en häxa som han 
är skyldig pengar, dykt upp på värdsh-
uset han hyrt in sig på. Han lyckades 
emellertid hitta en man med den 
information jag behöver. Mannen, 
som gick vid namnet Jafar, sa sig veta 
att det finns fe-stoft i landet Hyrule i 
Kokiriskogen. Besättningen har även 
lugnat ned sig nu efter att Jack köpte 
med sig ett fat rom så om vi har tur 
med vinden så bör vi vara framme vid 
Hyrules stränder inom någon vecka.
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Vad är en saga?
Ska du hänga med när Berättarladan kastar sig ut bland sa-
goreferenser och allusioner måste du ha ordentlig koll på 
grunderna. Vi hjälper dig att reda ut vad sagor egentligen är.

Den här typen av färgglatt slott illusterar Disneys syn på de klassiska sagorna.

En saga är en fantastisk berättelse 
med övernaturliga inslag. Magi, 

talande djur, förtrollade skatter och 
mytologiska väsen figurerar ofta 
i sagorna. Det är inte ovanligt att 
såväl jättar och troll som häxor och 
trollkarlar dyker upp. I våra dagar 
berättas sagorna oftast för barn, men 
förr utgjorde de underhållning för 
vuxna i minst lika stor utsträckning. 
Sagorna utnyttjar ofta olika former 
av metaforer, och kan många gånger 
tolkas allegoriskt. Man kan alltså 
överföra sagans moralproblem och 
sensmoral på ett aktuellt problem 
eller en situation i sin egen vardag. 
Man kan därför säga att sagorna fyller 
en sedelärande funktion.
 Huvudpersonerna i en saga kan vara 
prinsar eller prinsessor, men är ibland 
också fattiga bondpojkar och -flickor, 
som då många gånger upplyfts till 
kunglig status vid sagans slut, efter att 
de har genomfört ett visst uppdrag 
(att ”få prinsessan och halva kun-
gariket” i belöning för sina insatser).
 Miljön har medeltida drag, men få 
detaljer vilket gör att sagorna ofta blir 
relativt tidlösa.

Folksagor och 

konstsagor
Man skiljer på folksagor, vilka har 
okänt ursprung och ofta har fått sin 
form efter att ha traderats muntligt 
under många år och konstsagor, som 
har en bestämd upphovsman. Ett ex-
empel på en folksaga som har färdats 
långväga är Askungen, som har rötter i 
800-talets Kina. Konstsagor är oftast, 
av förklarliga skäl, betydligt yngre 
än så. De modernaste bildar en egen 
genre kallad fantasy.

Folksagornas bevarare
Sagor har antagligen berättats runt 
lägereldar runtom i världen i alla 
tider. Innan gemene man kunde läsa 
och skriva bevarades de och fördes 
vidare genom människors egna 
minnen. Efter att tryckpressar och 
liknande hade uppfunnits fanns det 
dock några som tyckte att det vore 
en idé att skriva ner de här berättel-
serna så att de inte för alltid skulle 
gå förlorade. En av de mest kända 
av dessa sagobevarare hette Charles 
Perrault och bodde i Frankrike på 
1600-talet. Han sammanställde 
totalt åtta sagor i en liten bok kallad 
Histoires ou contes du temps passé, avec 
des moralités: Contes de ma mère l’Oye 
(lite mer kortfattat kallad Gåsmors 
sagor i den svenska översättningen). I 
denna volym samlade han Askungen, 
Törnrosa, Rödluvan och Mästerkatten 
i stövlar för första gången i tryck.
Två bröder som lite senare (nära 

200 år senare) gjorde ungefär samma 
sak men i betydligt större omfattning 
var språkvetarna Wilhelm och Jacob 
Grimm. I sin Kinder- und Haus-
märchen (Bröderna Grimms sagor på 
svenska) samlade de folksagor som 
de stött på under sina vetenskapli-
ga fältstudier. Boken blev mycket 
populär, och bröderna gav ut flera nya 
upplagor, samlingen växte från 86 
sagor till över 200. Sagor som känns 
igen här är Rapunzel, Hans och Greta, 
Snövit och Grodprinsen.

Konstsagorna
En av de mest berömda författarna av 
konstsagor är H. C. Andersen. Hans 
sagor (över 200 stycken) finns över-
satta till 150 språk och är omåttligt 
populära. Han använder sig av tradi-
tionella teman från de klassiska folk-
sagorna, men lägger ofta till en tragisk 
underton i sina berättelser (som t.ex i 
Flickan med svavelstickorna eller Den 
ståndaktige tennsoldaten).
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Nytt inrikesflyg
Inrikes Holgersson tröttnade på ned-
skärningarna i inrikesflygtrafiken och 
har nu startat ett eget flygbolag.

Gisslan frisläppt
Utrikes Efter 1001 dagar i fångenskap 
kan Scheherazade äntligen andas fri 
luft igen.

Notiser
Sport
Skalman förlorade mot dvärgen 
Trötter i att somna snabbast, trots 
att Lille Skutt lämnade in en protest 
mot att tävlingen tidigarelagts.
 En quidditchmatch mellan Smur-
farna och Bumbibjörnarna slutade 
oavgjort, efter en spektakulär up-
phämtning av Flygarsmurfen.
 Robin Hood besegrade Lucky 
Luke i prickskytte, men den senare 
sköt snabbast och hävdar att han 
borde ha vunnit.

Ekonomi
Gick det att bli snålare? Det råder 
bistra tider i Ankeborg efter att 
Farbror Joakim bestämt sig för att 
bli ännu snålare.
 Prins John rapporteras planera 
skattehöjningar efter att ha tappat 
placeringar på Forbes lista över 
världens rikaste.
 Under sagotekniksmässan presen-
terade Uppfinnar-Jocke en mo-
biltelefon som kan kan lösa rebusar.

Polisrapport
Krösus Sork åtalas för att ha lurat 
av Nalle Puh all hans honing. Nalle 
Puh tror dock att det hela är ett 
missförstånd, eftersom Krösus lovat 
honom att förvara honingen på ett 
säkert ställe.
 Baloo och Bagheera rapporteras 
ha bråkat på ett dansgolv efter att 
den förra ska ha dragit den senare i 
svansen.

Skvaller
Pelle Svanslös är knäckt. Elaka 
Måns ska gifta sig med Maja Grädd-
nos. 
 Jultomten börjar känna sig gam-
mal, trött och frusen. Han planerar 
att flytta julafton till 25 juni.
 Scar, känd från Lejonkungen, har 
setts tillsammans med Cruella de 
Vil. Romansen uppges ha börjat un-
der inspelningen av De 101 lejonen.

Bara det för flygbranschens del 
mycket skakiga fjolåret var nog 

för att den kända tv-profilen (inte 
många kan väl ha missat det omåt-
tligt populära reseprogrammet Nils 
Holgerssons underbara resor) skulle 
börja fundera på om det inte fanns ett 
bättre sätt att sköta flygtrafiken på. 
Och nu har han kommit på svaret.
- Nya Akka airlines erbjuder en helt 
ny flygupplevelse, säger han när vår 
blaskanreporter får tag i honom på 
telefon.
- Vi vill skapa ett mer naturnära sätt 

att flyga på. Och miljövänligare blir 
det ju också.
 “Vi” ska i det här sammanhanget 
förstås som Nils och hans ständiga 
vapendragare Mårten Gås.
- Jag gör ingenting utan Mårten, säger 
Holgersson. Självklart ska han vara 
med även på den här resan.
 De första avgångarna sker lördagen 
den 13 april. Biljetterna har redan 
börjat säljas.
- De går åt som smör, hävdar Hol-
gersson. Så det är bäst att passa på att 
köpa en innan de tar slut.

Det känns overkligt. Jag har 
drömt om det här så länge att 

det nu känns som om jag fortfarande 
drömmer.”
 Så beskriver den unga kvinnan käns-
lan när hon nu äntligen kan återföre-
nas med sin familj, en far och en 
yngre syster, i hemstaden Samarkand.
 Scheherazade har mot alla odds 
överlevt en fångenskap som få tar sig 
levande ifrån. Enligt uppgift ska hon 
ha bevekt sina fångvaktare genom att 
om nätterna berätta sagor för dem 
och på så sätt kunnat åtnjuta en något 
mildare behandling.
 Scheherazades far är naturligtvis 
överlycklig över att få hem sin dotter 
igen. Men inte förvånad. Han har ald-
rig tvivlat på dotterns förmåga att

överleva.
- Nej, jag visste hela tiden att hon 
skulle klara sig. De goda vinner alltid 
till slut.
 Scheherazade var aktiv i motstånds-
rörelsen mot den regerande regimen 
i landet. Hon trädde själv fram och 
gick frivilligt med på att tas som 
gisslan när säkerhetspolisen gjorde en 
razzia i hennes hemstad för snart tre 
år sedan.
- De var på väg att tillfångata civila 
för att tvinga våra ledare att ge sig 
tillkänna, säger Sheherazade och man 
kan höra på hennes röst att kamplus-
ten inte har mattats av hennes tid i 
fångenskap.
-Då var det bättre att de tog mig 
istället.
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Vuxensagor

Det här något så ovanligt som en 
vuxen sagobok. Här handlar sagorna 
dels om prinsar och prinsessor, men 
också om PR-män, statsministrar 
och... oxfiléer. I Tage Danielssons 
sagovärld använder hjälten brylcréme 
och hjältinnas hjärtattacker döljs 
under bysthållaren “Hidden Treas-
ure”. Novellerna känns aktuella och 
angelägna, trots att de skrivits en bra 
stund före millennieskiftet. Satiren ly-
ser ofta fram i Tage Danielssons verk, 
och det gör den i hög grad även här. 
Man kan utan tvekan säga att Tage 
Danielsson med denna novellsamling 
tar ett litterärt fjät framåt.

Actionsaga
Titel: Hansel and Gretel: witchhunters
Regissör: Tommy Wirkola
Lador: 

Titel: Sagor för barn över 18 år
Författare: Tage Danielsson
Lador:

Syskonen Hansel och Gretel 
återvänder i den här filmen som 
vuxna häxjägare, fyllda av hämnd-
lystnad efter vad de utsattes för som 
godissugna barn. Hansel har efter sina 
tidigare eskapader fått en släng av 
diabetes, och måste därför ta dagliga 
insulinsprutor.
 Låter det här konstigt, långsökt eller 
till och med larvigt? Det är det också, 
kulturreadationen rekomenderar er 
att inte se den här filmen över huvud 
taget.

Kåseri
Ack, dessa förfrågningar!
Jag minns än idag den fagra mö som 
satt inlåst i ett torn och bönade för 
min hjälp att tillverka de gyllene strån 
som hennes far så dumdristigt lovat 
bort. Hennes barn var utfäst till mig 
om hon inte gissade mitt namn inom 
tre dagars tid. En lurig rackare råkade 
emellertid passera min boning och 
därmed erhålla det namn som jag 
håller så kärt vilket föranlett mig till 
den förargliga position jag nu befin-
ner mig i. Dagarna spenderas ofta 
med att tillverka min gyllene konst 
till mina bröders stora förundran. 
Ja, minsann! Bröder har jag också 
fått efter att ha hittat livets ljuva öde 
i den så kallade Gyllene Societeten. 
En klubb för inbördes beundran 
bestående av så vitt skilda medlem-
mar (men ack så kända!) som Joakim 
von Anka till kung Midas. Ack ja! 
Kung Midas den gyllene som med 
sina vackra händer förvandlar allt till 
guld. Hå hå! Dagarna i Societeten 
(som vi lite mer bevandrade medlem-
mar kallar den) spenderas ofta med 
att komparera våra gyllene resursers 
kvantitet och kvalitet. Själv skulle jag 
våga påstå något så skandalöst som 
att jag, Rumpelstiltskin den förste, 
tillverkar det mest kvalitativa materi-
alet i hela den förunderliga (och icke 
att förglömma; vidunderliga) värld 
vi existerar i. Så till planerna om mitt 
nästa verk! O ja! De gyllene träd-
stumparna. Dessa blir mitt livsverk 
som skall skådas i årtusende framåt. 
Det är nästan skamligt att förtälja 
var jag vågat placera dem men följer 
ni mitt spår så har ni möjligheten till 
lyckan att finna dem. Ursäkta? Tvål? 
Nej, nej, ett hål i ål. Ha ha! Ack, dessa 
förfrågningar!

Rumpelstiltskin
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Knep och knåp
Finn fem fel

Futharken

Det fornnordiska runalfabetet är 
kanske inte något du stöter på så ofta 
i din vardag. Men sagor är ju som 
bekant ofta förknippade med gamla 
tider och i gamla tider var det just det 
här skriftspråket man använde sig av 
när man skrev sina shoppinglistor, 
kärleksbrev och vad man nu kunde 
komma på att skriva på den tiden.
 Så utifall att det nu skulle vara så att 
man stöter på någon riktigt gammal 
text under dina äventyr framöver så 
kan det vara bra att kunna sin fu-
thark.

Den variant som beskrivs här ovan 
är den 16-typiga runradens “normal-
runor” med tillägg av några stungna 
varianter. Det finns andra runrader 
också, som t.ex. kortkvistrunor (“för 
den som har bråttom”) eller hälsing-
erunor. Men en sak kan vi avslöja om 
rallyt som kommer: ni ska inte åka till 
Hälsingland. 
 De runor som har prickar kallas 
“stungna”. De stungna runorna är ett 
relativt nytt påfund, men underlättar 
läsningen väsentligt eftersom fler 
ljudvärden kan separeras i skrift.

Golums gåtor
Här följer några gåtor som kan vara 
trevliga att fundera på om det stund-
tals skulle bli lite långtråkigt i bilen 
under rallydagen.

1. Du kapar mitt huvud utan att färga 
kniven röd. Sedan gråter du vid min 
sida när jag är död. Vem är jag?

2. Ett litet hus fullt med mat, en tunn 
vägg, inget tak och ingen dörr. Vad är 
det?

3. Jag bär så lätt en timmerstock, till 
och med om den är tjock, men aldrig 
klarar jag en sten, inte ens en liten en. 
Vem är jag?
 
4. Jag är som en liten skål, skyddar 
fingret mot en nål. Vem är jag?

5. Lätt som en fjäder, innehåller inget. 
ändå kan inte ens den starkaste man 
hålle den mer än några minuter. Vad 
är det?

6. Om du drar, blir det en käpp. Om 
du skjuter, blir det ett tält. Vad är det?

7. Om du vill ha fler av mig måste du 
begrava mig. Vem är jag?
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Radannonser
Sökes
Liten och stum älva söker grönklädd 
pojke att strö sitt fe-stoft över. Det är 
väldigt viktigt att du tror på älvor. Slå 
en pling till mig för mer stoff.

Tingeling

Min trädgård har blivit lite vildvuxen 
men den har stor potential att bli 
vacker igen. Söker därför efter er-
faren, enträgen trädgårdsmästare med 
hårda nypor och tålamod. Tjänsten är 
på heltid och tillsvidare.

Törnrosa 

Jag är en man i mina äldre dagar som 
gillar att lyssna på Boney M och ut-
forska den andliga världen. Jag söker 
dig som har erfarenhet av barber-
arkonsten för en kväll i saxens tecken. 
Mitt skägg har vuxit sig långt och jag 
vill därför få de sista tre centimetrarna 
bortklippta. Du finner mig högst upp 
i tornet i Svarta Skogen. Väl utfört 
jobb belönas med sänkt medlem-
skostnad i min sekt.

Helgad vare jag
R 

Finnes
Hej! Behöver du hundvakt mellan 
den 19 dec och 2 jan? Då har du 
hittat rätt :) Jag är en tjej som mer än 
gärna passar din hund, då jag är ledig 
de veckorna. Jag bor på en herrgård, 
är väldigt hundvan och har haft ett 
flertal olika raser, bland annat bor-
der collie, schäfermix, papillon och 
dalmatin men har dock ingen egen 
hund. Positiv förstärkning är någon-
ting jag tror på, och det är viktigt för 
mig att jag får en god kontakt med 
hunden, vilket jag alltid får. Själv äl-
skar jag att lära hunden nya saker, och 
kommer ofta göra detta med hunden.
Har ni någonting ni behöver hjälp 
med (avlivning, marknadsföring av 
pälsar, hundmöten m.m) kan jag även 
där hjälpa till.

C de Vil 

Säljes
Säng för den stora familjen!
Då alla mina trollungar flyttat ut 
känns vår gamla säng lite stor och vi 
säljer den nu därför. Mått: Höjd 50 
cm, Djup 200 cm, Bredd 10823 cm. 
Hämtas i Sjumilaskogen!

Trollmor

Prima förgiftade äpplen. Om du 
vill att någon i din närhet ska sova 
väldigt, väldigt länge. Levereras på 
beställning.

H X

Bortskänkes
En stor säck med guld bortskänkes 
till familj från ett mindre bemedlat 
hem. Guldet kommer från prinsens 
skattkammare, han var nämligen 
god nog att donera säcken efter att 
jag riktat ett antal pilar mot honom 
och hans anhängare. Säcken 
hämtas lättast i Sherwoodskogen 
bakom den stora eken.

Robin Hood

Sagobok
Svårbegiplig sagobok i två delar 
skänkes till bättre behövande. Ingen 
klar huvudperson förrän i andra del-
en, full av korsreferenser och byten av 
perspektiv. Hårda pärmar, märkband, 
144x200mm, 986 gram. Vill du ha’n 
så kan du få’n.

A Teist

Hyres
Hej! Jag är ett träsktroll från Sa-
goskogen. På grund av förändrade 
familjeförhållanden är jag i stort 
behov av boende omgående! Håla 
i träsk är av intresse, med maxhyra 
på en skattkista i månaden. Jag får 
nu inkomst från plundring samt 
timvikariat som hantlangare åt 
hertig Torulf. Lugnt, rumsrent och 
rökfritt träsktroll.
 Shrek

Kvinna söker man
Jag är vacker, men ond. Söker dig, rik 
änkekung som behöver hjälp med att 
göra av med dina pengar. Tycker inte 
om andras barn.

Golddigger

Mycket liten kvinna söker seriös 
man att stadga sig med. Billig i drift. 
Paddor och mullvadar göra sig icke 
besvär.

Lisa

Vacker, ung och skön snärta med 
glimten i ögat söker äldre, hårig herre 
för långa promenader i månskenet.

Hon med röd luva

Man söker kvinna
Enbent man söker likasinnad kvinna. 
Jag är en krigsveteran som förlorat 
mitt ena ben. Vill träffa en insiktsfull 
kvinna med liknande erfarenheter att 
dela mina dagar med.

Veteran

Du, som var så vacker och dansade 
med mig hela kvällen. Vart tog du 
vägen? Du försvann så snabbt att jag 
inte hann fråga dig om vare sig namn 
eller telefonnummer. Nu kan jag 
inte ens hitta dig på Facebook. Du 
tappade din sko i min trappuppgång, 
snälla hör av dig.

Prinsen

Hund söker husse
Glad busig vovve söker husse för lån-
ga promenader, apporteringslekar och 
trivsamma kvällar vid brasan. Finnes 
positiv, aktiv och kärleksfull hund i 
sina bästa år.

Lufsen

Odjur söker skönhet
Skönhet sökes för långa hemmakväl-
lar framför brasan i mitt slott. Jag är 
stor, stark, ful och något grubblande. 
Du är framför allt vacker.

Ensam

Kontakt
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Nybörjarguide
Även den bästa av rallyåkare kan ha en 
dålig dag. Är man inte inte den bästa 
rallyåkaren kan man falla för mindre.

Adekvat nog kommer därför här 
några tips till er som åker rally 

monte carl för första gången. Med 
rätt förberedelser kan man minska 
antalet oturliga överraskningar, slippa 
onödiga prickar och få en roligare 
rallydag.

Utrustning
Se till att ni får med er allt som står 
på utrustningslistan. Böcker public-
eringas t.ex. ofta i nya upplagor och 
det kan innebära att sidorna inte 
stämmer med de äldre utgåvorna, så 
se till att ha rätt årgång, längd, tjockl-
ek och mängd av det som ska packas. 
Att packa färdigt någon dag innan 
gör gott för självsfriden och minskar 
risken för att man glömmer någont-
ing viktigt (linjal och gradskiva).

Att hålla koll
Läs igenom Blaskan noga! Man vet 
aldrig vilken information som kan 
komma till användning. Särskilt 
reglerna är naturligtvis bra att läsa 
ordentligt, så att man slipper stå på 
rallydagen och vara osäker på om 
gradskivan är åt rätt håll.
 Det är också bra att ha någon som är 
ansvarig för att hålla koll på innehål-
let i startpåsen (påsen med hemlig 
extrautrustning ni får vid starten) 
och någon som ser till att allt som 
ska in vid en TK (rebusar, lösningar, 
ledningar) kommer in med namn och 
rebusnummer. Detta är något som de 
flesta har missat minst en gång, och 
tvingats lära sig att vara noga med 
den hårda vägen.

Rallymorgon
Att vänta på rally är ungefär som att 
vänta på julafton. Det kan vara svårt

att sova eftersom man inte kan sluta 
tänka på allt som inte är färdigt i tid 
och vad man eventuellt kan ha glömt. 
Men det är bra om man ändå försök-
er. Några extra timmars sömn gör allt-
ing lite roligare och det är en lång dag 
från rallystarten på morgonen tills 
det att musiken tystnar på kvällen. Se 
till att komma lite innan er starttid 
på morgonen så hinner ni med den 
sista busspimpningen och beundra de 
andra lagens utklädnader.

Fulingar
Det klassiska knepet att ”följa John” 
(följa efter ett tag som man tror har 
löst rebusen) kan både hjälpa och 
stjälpa. Akta er för lag som försöker 
lura er, tjuvkika på era plocklistor 
eller ställa bussen så att rebusarna inte 
syns.

Kvällen och morgonen 

efter
Kom i tid till sexan och märk väl att 
ett par öronproppar kan vara skönt 
att ha på en högljudd sittning. Kom 
gärna även på rallybrunchen, ett 
ypperligt tillfälle att gratulera det 
nya och (förhoppningsvis) det gamla 
läggarlaget, diskutera rebusar och 
gårdagens äventyr.

Angående läg-
garångest
För vissa lag kan en rädsla för att bli 
tvungen att lägga nästa rally infin-
na sig under dagen (och inte minst 
kvällen). Den rädslan är helt onödig. 
Visst är det mycket jobb med ett rally, 
men det är samtidigt superkul. Så var 
inte rädda för att göra ert bästa.

Utrustningslista

•	 Lagenligt utrustad fordon
•	 Penna med vattenlösligt bläck
•	 Gradskiva
•	 Passare
•	 CD-spelare
•	 A4-papper
•	 Pennor, linjal, sax och tejp
•	 Blaskan
•	 Kartdeposition à 300 kr
•	 Minst två mobiltelefoner med 

olika abonnemang
•	 Digitalkamera med sladd som går 

att koppla till en PC
•	 Lunch
•	 Bibel 2000
•	 Clas Ohlson-katalogen 

2012/2013
•	 Physics Handbook
•	 Synonymordbok
•	 Mio, min Mio av Astrid Lindgren, 

elfte upplagan
•	 Värmlands nations sångbok, 

2009 års upplaga
•	 Svenska bokstaveringsalfabetet
•	 Morsealfabetet
•	 Semaforalfabetet
•	 Blindskriftsalfabetet (braille)
•	 Hiragana och katakana
•	 Almanacka 2013
•	 En enkrona, en femkrona, en 

tiokrona
•	 Ett par stövlar
•	 Ett paket sugrör
•	 En meter snöre
•	 Fickkniv
•	 En påse smulor

Lämnas in vid start
•	 1,5 liter läsk
•	 10 hembakade verk
•	 300 gram chips

Otillåten utrustning
•	 GPS-mottagare
•	 Internetuppkoppling
•	 Ortnamnsregister och dylikt
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Regler
Läs dem, läs dem igen och läs dem sedan än en gång extra 
noga. Under rallydagen är det viktigt att alla i bussen har 
koll på vad som gäller, allt för att undvika onödiga prickar.

Trafikregler
Alla gällande trafikregler inklusive 
hastighetsbegränsningar ska ovillko-
rligen följas. Brott mot dessa medför 
omedelbar diskvalificering. Rally 
Monte Carl är inte en hastighetstäv-
ling. Sunt förnuft, hänsyn och stor 
försiktighet ska visas i trafiken. RMC 
måste förbli olycksfritt!

Utrustning
Varje deltagande lag ska medta utrust-
ning enligt aktuell utrustningslista. 
Utrustningen kan komma att behö-
vas vid rebuslösning, praktiska eller 
teoretiska moment och till eventuell 
heldagsuppgift. Underlåtenhet att 
medföra anbefallen utrustning kan 
leda till prickbelastning. Detta gäller 
även medförande av otillåten utrust-
ning. Fordon kan under rallyt gen-
omsökas för kontroll av utrustning.

klockslag som står angivet på Blaskan. 
Vid starten får laget kartor (mot erläg-
gande av 300 kr i deposition) samt en 
startpåse innehållande:
•	 Kuvert med nödlösningar och 

eventuella rebusledningar
•	 Två lappar med lagnummer
•	 Kuvert för inlämning vid tidskon-

troller och målgång
•	 Eventuell heldagsuppgift
•	 Fotoplocksaffisch, fotoplockspro-

fokoll och protokoll för övriga 
plock

•	 Diverse övriga attiraljer
Direkt vid starten ska lapparna med 
lagnumret fästas synligt på fordonets
fram- och bakruta och sitta där hela 
rallyt. 

Rallyväg
Med rallyväg menas den på kartan 
kortaste tillåtna bilvägen mellan kon-
trollerna. Tillåtna vägar är sådana som 
på kartan eller på annat sätt är utmärk-
ta som allmän väg eller enskild bättre 
bilväg. Längs rallyväg får laget färdas 
en gång och i en riktning. Rallyväg får 
inte korsas, däremot kan rallyvägen gå 
över eller under sig själv. Ovanstående 
gäller inte inom följande tätorter: 
Stockholm, Uppsala, Västerås, Nor-
rtälje, Gävla och Enköping. Rallyväg 
kan ”gafflas” och behöver alltså inte 
vara densamma för alla deltagnde  lag. 
Vid en kontroll kan man mötas av en 
vägbeskrivning samt texten ”rallyväg 
upphör”. Den väg man kör då man 
följer en sådan vägbeskrivning räknas 
följakligen inte som rallyväg. Den åkta 
rallyvägen nollställs efter varje tidskon-
troll.

Rebusar
Vid starten får varje lag rebus nr 1. 
Med hjälp av denna gäller det att lista 
ut var kontroll nr 1 är belägen. Rebus-
ens lösning är en geografisk position 
på kartan. Det kan tex vara ett ort-
namn, en teckenförklaringssymbol, 
en flygplats eller liknande. Tillsam-
mans med den lägesanvisning som 
står på rebusen leder detta till den 
plats där kontrollen är utplacerad. Åk 
dit! Vid kontroll nr 1 finns rebus nr 
2, som leder vidare till kontroll nr 2 
osv.

Kontroller
Platsen för kontroll definieras av den 
rebus som erhållits vid föregående 
kontroll/start/tidskontroll. På 
rebuslappen finns alltid en lägesan-
visning angiven i väderstreck eller 
grader. Grader räknas medsols där 
norr är 0º.
 Exempel:
 Lägesanvisningen är 2300m 90º. 
Mät på kartan 2300 meter rakt 
österut (alltså 90 grader) från det 
nedre vänstra hörnet av den första 
bokstaven eller tecknet i det ortnamn 
eller annan geografiska position ni 
har fått ut genom att lösa rebusen 
(om det inte i rebusen framgår att ni 
ska göra på annat sätt). Där ska nästa 
kontroll ligga. Noggranheten i angi-
vet avstånd är ca 100m och riktnin-
gen är ungefärlig. Avståndet mellan 
två på varandra följande kontroller 
överstiger aldrig 20km fågelvägen

Start
Tävlingsstart sker vid entrén till 
Värmlands nations huvudbyggnad 
lördagen den 13 april 2013 vid det
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(20 cm på kartan). Obemannad 
kontroll utmärks av en stolpe med en 
pärm vid rallyvägens högra sida. Kon-
trollens (pärmens) utsida är försedd 
med nummer samt Berättarladans 
logotyp. I pärmen finns rebuslappar, 
hophäftade tre och tre, eller kuvert 
markerade med lagnamn. Vid kon-
trollen får varje ekipage endast förse 
sig med högst tre rebuslappar res-
pektive kuvertet med sitt eget namn 
i förekommande fall. Bemannad 
kontroll (tidskontroll/TK) utmärks 
också av en pärm på vägens högra sida 
i vilken finns en vägbeskrivning till 
den bemannade kontrollen. 

Motivering
När en rebus har lösts ska lösnin-
gen skriftligen motiveras noggrant, 
fullständigt och stingent. Alla led i 
rebusen ska anges. Varje motivering 
ska nedtecknas tydligt på separat A4-
ark där även ekipagets lagnamn samt 
rebusens nummer är tydligt angivet. 
Slarv med märkningen och separata 
ark för varje rebus medför prickbe-
lastning. Felaktigt eller ofullständigt 
motiverade rebuslösningar medför 
också prickbelastning. Notera att alla 
rebusar alltid ska motiveras, även om 
laget brutit tillhörande ledning eller 
nödlösning, eller funnit kontrollen på 
annat sätt. Helt utebliven motivering 
leder till full prickbelastning medan 
varje utförd motivering bedöms från 
fall till fall av läggarlaget enligt ett på 
förhand utformat prickprotokoll där 
varje led i rebusen värderats.

Idealtid
I övre högra hörnet på varje rebuslapp 
finns information om lösningstid (l) 
och medelhastighet (v). Detta ska 
användas av lagen för att räkna ut 
den så kallade idealtiden (t). Idealtid 
är i förväg uträknad och fastställd av 
läggarlaget  och är den tid de anser 
att det i det ideala fallet ska ta för 
respektive ekipage att lösa rebusen 
och förflytta sig mellan kontrollerna. 
Idealtiden vid varje kontroll räknas ut 
på följande sätt:
 t= (s/v)x60+l
 t= idealtid (i minuter)

 s= sträcka (i kilometer) från 
föregående kontroll
 v = medelhastighet (i km/h) angiv-
en på rebuslappen
 l = uppskattad lösningstid (i minut-
er) angiven på rebuslappen
 För att få sträckan från föregående 
kontroll (s) används fordonets trip-
pmätare. Idealtiderna mellan de olika 
kontrollerna adderas och läggs till 
det klockslag laget erhöll vid start (ny 
starttid erhålls vid varje tidskontroll), 
varvid laget får fram sitt ideala klock-
slag. Vid kontroll ska rallylaget kunna 
uppge detta ideala klockslag. Vid 
skylt med texten ”rallyväg upphör” 
ska trippmätaren avläsas och ide-
altidsberäkning utföras. Om laget 
anländer till en tidskontroll (eller 
mål) senare än sitt ideala klockslag 
eller inte kan uppge detta, ska laget-
begära verklig tid, det vill säga den tid 
funktionärens klocka visar. Felaktigt 
uppgivet idealt klockslag leder till 
prickbelastning med en prick per 
minuts fel, oavsett om det är tidigare 
eller senare än det korrekta. Vi vill 
påpeka att idealtiden är väl tilltagen 
och att det inte är någon vits att köra 
fort för att slå idealtiden med så stor 
marginal som möjligt. Rally Monte 
Carl är ingen hastighetstävling, det är 
ett sinnestillstånd (gammalt talesätt).

Nödlösningar och led-

ningar
Om ni inte lyckas lösa en rebus be-
höver inte inte bryta rallyt. I vissa fall 
kan det finnas en ledning till rebusen, 
vilket i så fall är angivet på rebuslap-
pen. Rebusledningen finns då i ett 
kuvert som har samma nummer som 
rebusen. Denna ger en ledtråd till 
hur rebusen ska lösas. Till samtliga 
rebusar hör även en nödlösning, som 
kan öppnas om ni inte lyckas lösa re-
busen. Där finns ortnamn/geografisk 
position och tillhörande koordinater 
som utgör lösningen på rebusen. Öp-
pnade ledningar och rebusar medför 
naturligtvis prickbelastning. Om 
både ledning och nödlösning brutits 
för samma rebus räknas det som om 
bara nödlösningen brutits. 

Förkommen eller icke inlämnad 
nödlösning eller ledning prickbelastas 
som en bruten dito. Tänk efter innan 
ni öppnar kuvert.

Fotoplock
Fotoplock är fotografier av platser 
eller saker längs med rallyvägen. 
Bilderna är tagna från olika vinklar 
från rallyvägen sett (dock ej bakåt), 
men viss beskärning kan ha skett. 
En fotoplocksaffsch med numrerade 
bilder delas ut vid starten. När man 
efter rallyvägen finner en plats eller 
sak som finns med på affischen ska 
denna plats noggrant redovisas på 
det fotoplocksprotokoll som laget 
har erhållit vid start. Fotoplockets 
placering redovisas genom att man på 
protokollet antecknar kooridinaterna 
(2+2 siffror) där den fotograferade 
platsen eller saken finns. Observera 
att Blå kartan anger först X- och 
sedan Y-koordinaterna, där X avser 
den vägräta (OV= koordinaten och Y 
avser den vågräta (OV), det vill säga 
tvärtemot vanliga koordinatsystem. 
Fel på en koordinat i varje riktning 
godtas. Fotoplocksprotokollet med 
lagnamnet påskrivet ska lämnas in vid 
målgång. Icke lokaliserade eller felak-
tigt redovisade fotoplock belastas 
med prickar.

Sagoplock
Sagoplock kan finnas placerade 
på höger sida av rallyvägen på ett 
avstånd om högst tio meter från väg-
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kanten. Exempel på hur plocken ser 
ut kommer att finnas vid starten. När 
man finner ett sagoplock ska sagofig-
uren redovisas på det sagoplockspro-
tokoll som ekipaget erhållit vid start.  
Sagoplocksprotokoll med lagnamnet 
påskrivet ska lämnas in vid målgång. 
Icke redovisade sagoplock samt 
redovisade falska sagoplock belastas 
med prickar.

Tidskontroll-TK
Vid TK ska rallylag uppge antingen 
sin idealtid eller begära verklig tid. 
Om ekipaget inkommer senare än det 
ideala klockslag de räknat ut begärs 
verklig tid, annars anges idealtiden. 
Vid varje TK ska laget också överläm-
na (i ett för ändemålet avsett kuvert):
•	 en rebuslapp från varje kontroll 

längs den aktuella delsträckan
•	 en motivering för varje re-

buslösning längs den aktuella 
sträckan

•	 obrutna lösningar och ledningar 
för den aktuella sträckan

 När kuvertet lämnas in stoppas 
tiden och laget erhåller den starttid 
vid vilken de senare ska lämna TK. 
Vid tilldelat klockslag får laget en 
rebus som leder till nästa kontroll. 
Vid tidskontrollerna förekommer 
teoretiska och praktiska prov, vilka 
lagen utan protester ska underkasta 
sig. Regler för varje prov redogörs 
av funktionären endast en gång och 
bör beaktas under stor tystnad och 
koncentration. Dessa prov ingår i 
tävlingen och kan således medföra 
prickbelastning. Blaskan är förbjuden 
utrustning  att medha vid alla prov på 
TK.

Heldagsuppgift
Vid starten kan en heldagsuppgift 
tilldelas. Det åligger varje ekipage att 
utföra denna efter bästa förmåga och 
att redovisa den vid målgången. Ber-
oende på heldagsuppgiftens genom-
förande delas prickar ut i varierande 
mängd.

Bruten tävling
Bruten tävling ska omedelbart med-
delas läggarlaget; ring 070-4965889

W
Bokstaven W är ogiltig och går 
således bort i alla sammanhang.

Fusk
Verkligt fusk, såsom åverkan på 
kontroller, plock, rallyväg eller andra 
deltande fordon eller manipulerande 
med nödlösningar och dylikt är oer-
hört skamligt och leder till omedel-
bar diskvalificering och evig vanära.  
”Småfusk” är däremot fullt tillåtet. 
Hit räknas till exempel att ”följa 
John”, att lura andra lag att avslöja 
rebuslösningar, att med sitt fordon 
skymma plock och kontroller mm.

Mutor
Det är tillåtet att försöka muta 
läggarlaget. Läggarlaget garanterar 
dock inte att dessa försök automatiskt 
kommer att påverka lagets prickbe-
lastning.

Målgång
Målgången, som är belägen vid Värm-
lands nation eller annan plats, ska 
ske senast kl 17:30, då målet stänger. 
För att undvika försening av rally-
sexan uppmanar vi alla ekipage att 
respektera denna tid och inte stanna 
onödigt länge vid TK. Vid målgång- 
en sker inlämning av plockprotokoll 
och eventuell heldagsuppgift. För att 
laget ska kunna återfå kartdeposi-
tionen ska kartorna vara väl rengjor-
da.

Protester
Eventuella protester från lagen mot-
tas och behandlas av läggarlaget. De 
ska vara utformade skriftligen på ett 
A4-ark och lämnas vid målet sen-
ast 10 minuter efter det egna lagets 
målgång.

Prickar
•	 Fel uträknad idealtid eller 

ankomst efter idealt klockarslag: 
1p per min

•	 Bruten eller ej inlämnad 
nödlösning: 25p

•	 Bruten eller ej inlämnad ledning: 
10p

•	 Felaktigt motiverad rebuslösning: 
1-20p

•	 Rebuslösning som ej redovisats 
på separat A4ark: 10p

•	 Rebuslösning som redovisats utan 
angivande av eget lagnamn: 10p

•	 Ej inlämnad rebuslapp: 10p
•	 Ej/felaktigt redovisat eller ogiltigt 

plock: 10p
•	 Ofullständigt genomförd och/ 

eller redovisad heldagsuppgift: 
1-20p

•	 Praktiska och teoretiska prov: 
0-10p

•	 Ej medförd utrustning: 1-15p
•	 Brott mot gällande trafikregler 

eller verkligt fusk: diskning

Sexan
Rallysexa med rebusredovisning samt 
utdelning av diverse priser kom-
mer att gå av stapeln på Värmlands 
nation. Fördrink serveras 18.30 och 
sittningen börjar 19.00. Passa tiden!

Nästa termins rallyläg-
gare
Nästa termins rallyläggare blir det lag 
som är bäst placerat (får minst antal 
prickar) utan att tidigare ha arrang-
erat ett Rally Monte Carl. För att 
inneha läggarimmunitet krävs att ett 
lag tidigare har arrangerat ett RMC 
och att minst hälften av de åkande 
medlemmarna ska ha varit delaktiga. 
Laget bör även åka under samma eller 
ett liknande namn.
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