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Lädervänner, lackfantaster och rallydiggare!
Det är med stor glädje som vi nu
justerar de sista svarta tonerna och
grå nyanserna i vårens upplaga av
Blaskan: Lacktuellt. Fem Nyanser
av Grått hoppas här få ta med er på
en resa djupt in i läderfantasternas
förbjudna land, till syndiga skrifter
och lappländska kyrkofäder.
Vi tar oss också en närmare titt
på vad spetsvetenskapen har att
säga om rymdens mörkaste tillhåll
och vilka subkulturer som just nu
gror i bygdegårdar och småstäder
runtomkring oss.

Liksom alla goda idéer tycks komma
på natten kommer också vårens
rallytema ur mörkret och med
RMC99 – Svart som synden hoppas
vi att ni ska få en hejdundrande resa
på den uppländska landsbygden.
Jeansshortsen är uppsydda och
piskorna är nytvinnade.
RMC99 – Svart som synden är snart
här.
Nu kör vi!
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FEM NYNANSER
AV GRÅTT

LACKTUELLT
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Möt årets läggarlag, dina ciceroner i den lädersvarta rallydjungeln.
Med varsam hand och lika delar piska och morot hjälper vi er i vår
att ta er från alfa till omega.
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Namn: Patrik ”Dark
Colossus” Bengtsson

Mistress Clara ”Ghetto
Wall” Arvidsson

Per ”Dark Sniper”
Skärdin

Johanna “Temptress
Dignity” Haglund

Hotline
+666 12 45 98
Favorit-svarta sak
Spader ess
Helst en het natt med
Dig
I kryddskåpet
Bhut Jolokia
Favoritcell
Galvanisk
På en söndagkväll
familjeliv.se

Hotline
+666 11 56 87
Favorit-svarta sak
Min Master Whip X3000
Helst en het natt med
Marquis de Sades mästerverk
I kryddskåpet
Onion goggles
Favoritcell
Ändcell
På en söndagkväll
Svartsoppa och blodpudding

Hotline
+666 12 98 09
Favorit-svarta sak
Min själ
Helst en het natt med
Ett schackparti mot döden
I kryddskåpet
Salt att strö i mina sår
Favoritcell
De i kumlabunkern
På en söndagkväll
Smärta. Oändlig smärta.

Hotline
+666 16 43 08
Favorit-svarta sak
LBD
Helst en het natt med
Dåliga stearinljus som droppar
I kryddskåpet
Öhh, kryddor....
Favoritcell
En cell-sam historia
På en söndagkväll
Det vill du inte veta!

Philip “Migthy Vanderbilt”
de Laval

Temptress Lisa ”Light
Showers” Sandén

Viktor “Mr Blackandblue”
Ljungström

Sarah ”Sable Night”
Galien

Hotline
+666 09 12 56
Favorit-svarta sak
Riktigt mörka blåmärken
Helst en het natt med
skamkänslor efteråt
I kryddskåpet
Pepparspray
Favoritcell
Sällskap
På en söndagkväll
är Systembolaget stängt. Synd.

Hotline
+666 12 85 54
Favorit-svarta sak
Buskigt brösthår
Helst en het natt med
Alexander Dangler
I kryddskåpet
Rai-sins
Favoritcell
Isoleringscellen
På en söndagkväll
Isoleringscellen

Hotline
+666 13 05 98
Favorit-svarta sak
Rob Halfords skägg
Helst en het natt med
Strykjärn och kokosolja
I kryddskåpet
Köttpulver
Favoritcell
Cellskräcken
På en söndagkväll
“Skållar mandlar”

Hotline
+666 09 65 42
Favorit-svarta sak
Levrat blod
Helst en het natt med
Rått kött och 50 shades of grey
I kryddskåpet
Tigerbalsam
Favoritcell
Cancerceller som aldrig dör
På en söndagkväll
Löper i djungeln, jagar barn

TOLV NYANSER AV GRÅTT

Niklas “The Gimp”
Friberg

Hotline
+666 18 32 45
Favorit-svarta sak
Natten
Helst en het natt med
grädde på moset
I kryddskåpet
Spraygrädde
Favoritcell
Dom i Excel
På en söndagkväll
Inoljade biceps

Hotline
+666 MA ST ER
Favorit-svarta sak
Master
Helst en het natt med
Master
I kryddskåpet
Jag
Favoritcell
Mastcell
På en söndagkväll
Master?

8530W Ghetto wall

8520W Grey Dignity

8542W Lido Bay

8531W Lombardy mist

8524M Vanderbilt Grey

8526A Dark Colossus

8535D Dark Sniper

8515D Thunder thirst

8546N Sable night

8536N Gimp grey

8506A Blackandblue

LACKTUELLT
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Lisa ”Thunder Thirst”
Blixt

8540W Light showers
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ERIK FICK SÅ MYCKET SPÖ!!

idag @14.03
Åh, igår hade Erik och jag en jättemysig
hemmakväll! Vi spelade Fia med knuff å Erik åkte
på så mycket stryk!! Jag DOMINERAR verkligen på
spel! Men vad är det man brukar säga? Tur i spel,
otur i kärlek..? Aja, jag verkar ha tur i båda hihi ;)
Hoppas ni har en underbar dag alla mina älsklingar!
Vad ska ni göra ikväll? Kommentera gärna!!
0 kommentarer

WANTED: LAMMKÖTT

igår @17.10
Åh, jag fattar inte att det ska vara så himla svårt
att få tag på gott lamm i den här stan!? Nu har
jag jagat runt i timmar för att få tag på en god
lammstek till middagen ikväll (tänkte göra som min
mamma brukar med myntasås! Mmm!) men det är
ju inte som att vanliga mataffärer har något vettigt
kött precis. Och charkdisken var ju stängd idag, för
det är ju söndag… Åh, typiskt!
Vad ska ni laga för söndagsmiddag ikväll? Lämna en
kommentar så blir jag glad!
0 kommentarer

6 februari 2014 @10.23
Gomorron mina små solstrålar! Hoppas ni har
en lika bra start på dagen som jag har! Vi vann
matchen igår och jag är så himla glaaad! Vi
ägde totalt. Vann med 6-2 tjohoo! Har ni vunnit
riktigt stort nån gång å blivit glada? Berätta i
kommentarsfältet isf :p

LACKTUELLT
LACKTUELLT

0 kommentarer
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2 februari 2014 @13.51
… upp stämningen alltså med den här debatten
som är nu! Blir så himla trött på alla femenister i
detta landet! Vi har ju inget att klaga på?! Sverige
är ju ett jättejämställt land och jag tycker synd om
männen!! Nä, usch för alla rabiesfemenister och
manshatare där ute! Känner du någon manshatare?
Häng ut henne i kommentarsfältet isf!
1 kommentar
anonym:
lilla gumman, lär dig stava till femminist först

MAKE A WHIP

25 januari 2014 @11.11
Haha asså orkar inte ändra rubriken! Skulle ju vara
make a wish för klockan var 11.11 när jag skulle
posta! Då får man önska sig nåt, visste ni det? Men
aja, man kanske kan göra en egen piska också. Tror
jag läst om det i nån tidning för inte så länge sen.
Tycker du om att bli piskad? Skriv en kommentar
och berätta om du vill att det ska vara riktigt hårt
eller bara ganska hårt isf!!
1 kommentar

VI DOMINERADE IGÅR!
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SNACKA OM ATT PISKA...

erik:
så hårt att man nästan får ärr tycker jag är bäst

Saker som brinner bra
Gävlebocken

Tändstickor

Gardiner

Torr björknäver

Lacktuellt vill inte påstå att
det är vetenskapligt bevisat,
men den har ju uppenbarligen
brunnit ner så gott som varje
år, så vi väljer att tro att den
brinner på ganska bra.

Annars hade man inte använt
dem till att tända eld på saker.

Särskilt fula. Inget problem för
laestadianier.

Man talar om höga
bränslevärden,
extraktivämnen och stor yta/
massenhet. OBS OBS OBS
viktigt att det är torrt.

Hårspray

Ernsts intresse för
heminredning

London

Gamla tentor

Det verkar som att denna
brittiska huvudstad är särdeles
lätt att få eld på! The Great
fire of London, 2-5 september
1666 leder väl listan på
bränder i London, men man
får inte glömma de stora
bränderna 1212 och 1940
som också vill vara med och
tävla om titeln. Vi i Lacktuellt
vill här passa på att öppna
upp för diskussion om vilket av
övriga ämnen i denna artikel
London till största del bestod
av när det brann. Kanske
Gävlebock?

Särskilt läkarprogrammets
”Tillväxt-och-Degeneration”tenta har upptäckts
inneha förundrande
förbränningskvaliteter,
men Lacktuellt har även
fått tips om att kurstentor
såsom Elektromagnetism I,
Grundläggande statistik och
juristprogrammets termin-3tenta inte ska vara så svåra att
bli av med, om man väljer den
alternativa metoden.

Undrar vad som skulle hända
om en lucia tuperar sitt hår
med Garniers allra hårdaste
hårspray innan hon träder
in på godtyckligt luciaframförande. Schpruff.

Här har vi en kille som verkar
trivas med det han gör!

Vit fosfor

Bomull

Fascinerande ämne. Kan
tydligen inte hittas i fri form i
naturen på grund av sin höga
reaktionsförmåga. Används i
brand- och rökgranater. Måste
skäras under vatten för att inte
antända och börjar brinna om
det förvaras i luft.

Bomull luktar bränt papper
och brinner med långsam glöd
och bildar grå, spindelvävsliknande aska. (Källa: http://
textilhantverk.ifokus.se )

LACKTUELLT
LACKTUELLT
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Sex böcker om
synd
LA DIVINA COMMEDIA

Cassius förstås) har valts ut

en alpveteran med isyxa och

och skulle riskera att förstöra

- Dante Alighieri

till att för evigt bli tuggade av

klätterutrustning eller kanske

spänningsmomentet i läsarens

Rakt in i syndens hjärta kastas

djävulen. Om och om och om

en reseledare från Ayia Napa

upplevelse. Därför råder jag dig

den som orkar ta sig an Dantes

igen.

med gedigen erfarenhet av

att å det snaraste brygga den där

storslagna epos. För den som

Efter Helvetet kommer

klamydiapooler och syndfullt

kannan och kila iväg och köpa

inte riktigt tycker sig behärska

Dante

Skärseldsberget.

beteende. Men nejdå, Dante

en maffig påse med godis (spara

1300-talsitalienskan (för det är

Där är levnadsförhållandena

väljer Vergilius. En DIKTARE.

inte på krutet här för det kan

ju allmänt känt att all litteratur

betydligt bättre än i Helvetet,

Det är väl egentligen den

hända att du blir kvar i soffan

gör sig bäst på originalspråket),

men fortfarande skulle nog

enda logiska luckan i denna

längre än planerat, det är trots

följer här en kortfattad och

både

hälsovårdsinspektionen

annars så realistiska och väl

allt ett inte helt lättsmält verk)

något mer lättsmält resumé.

och FN:s utskott för mänskliga

underbyggda reseskildring till

och förkovra dig i detta ständigt

I hundra sånger beskriver

rättigheter ha en del att invända.

syndarnas land.

aktuella inlägg i genusdebatten!

Dante sin vandring genom

Här renas vardagssyndarna. De

Helvetet,
Paradiset.
kretsar

Skärselden

och

som trodde att de gjorde rätt,

SYND OCH SKAM: OGIFTA

BROTT OCH STRAFF

I

nio

men så blev det ändå lite fel i

MÖDRAR PÅ SVENSK

- Fjodor Dostojevskij

slutändan.

LANDSBYGD 1680-1880

Handling de första 107 sidorna:

helvetets

får

han

bevittna

diverse tveksamma aktiviteter

Mör efter sin långa vandring

- Marie Lindstedt Cronberg

En elak gammal pantlånerska,

som till exempel folk som under

får Dante slutligen träda genom

Mången är väl de som ryser av

girig och ogillad av de allra

pågående hagelstormar vältrar

Paradisets portar och här möts

vällust vid blotta tanken på att

flesta, blir brutalt yxmördad

sig i gyttja och lera, andra som

han av sin ungdomskärlek

få begrava sig i soffan en ruskig

i sin lilla lya i 1800-talets S:t

rullar stenar mot varandra och

Beatrice. Om detta finns inte

höstkväll med en kopp te, en skål

Petersburg.

ytterligare några som brottas i

mycket mer att orda: slutet gott,

med väl valt lösgodis och denna

är den unge, utfattige studenten

ett träsk. Varför? Jo, för att de

allting gott!

fantasieggande

Raskolnikov.

LACKTUELLT

syndat förstås!
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till

avhandling

Efter att ha läst denna

uppslagen i knät. Och jo, det

Handling

Gärningsmannen

resterande

540

Ju längre ner i helvetets tratt

resumé borde det dock slå

törs jag lova, ni kommer inte bli

sidor:

Dante kommer, desto grövre

alla och envar att det är en

besvikna! Denna kioskvältare

studenten Raskolnikov brottas

är synderna som bestraffas

märklig värld vi pratar om.

från

den

medsjälvhat och ångest inför

och

Ett

rafflande

utvecklingen

den stora synd han begått de

desto

märkligare

blir

virrvarr

av

brinnande

1997

behandlar

Den

unge

utfattige

aktiviteterna som försiggår. I

skogar, glödheta öknar, frusna

av

ett hörn ser han våldsverkarna

sjöar,

under den i titeln nämnda

ångest. Väldigt mycket synd.

kokas i blod, på ett annat

skärseldsberg.

tvåhundraårsperioden,

med

Och väldigt, väldigt många

ställe står ett gäng kättare och

ställer sig är ju förstås hur

särskild tonvikt på skillnader

ryska personer med vardera en

brinner i öppna gravar och i

Dante hittade? Jo, men han

mellan den inledande ortodoxa

sisådär fem sex förnamn och

den sista och nionde kretsen

hade en guide förstås! Här

eran och den något mer liberala

åtminstone två tre efternamn.

straffas förrädarna. De flesta

kan man ju tänka sig många

perioden som tog sin början på

Som

ligger infrusna i en sjö, men

som vore lämpliga att utföra

1700-talet.

smeknamn var. Läsvärd? Tja,

en trio av särskilt förkastliga

detta uppdrag; en sherpa, en

Att gå närmre in på detaljer

syndare (Brutus, Judas och

turbanklädd guide på kamel,

vore att avslöja för mycket

helvetestrattar
Frågan

och
man

sexuallagstiftningen

första 107 sidorna.

sedan

får

Mycket

cirka

sju

får du tag på ett läderinbundet,
lagom

nött

exemplar

är

den himla snygg att fronta i

hans öde givit upphov till ett

“Jävligt kul. En strålande bok

var ju inte ofta de fick chans

bokhyllan om inte annat.

betydligt

kortare

och

mer

helt i min smak.” - David Batra

att göra det på den tiden, de

lättanvänt ord för autoerotism

“Underbar

stackars fruntimren.

BIBELN

än

skriver så jävla bra att man blir

Kan det vara en all time

termen självbefläckelse.

den

tidigare

använda

favourite inom syndagenren

Så kontentan av det hela

vi har att göra med här?

måste väl ändå vara: inget ont

Tidernas

mest

Han

Undrar du vad D.H. står för?

avundsjuk”

Kan det vara Deborah Hannah?

- Magnus Betnér

Dorothy Helen? Nej, just detD.H. står ju för David Herbert!

bok

som inte har något gott med

Ja, mer behöver väl egentligen

Således ännu en bok om hur

synd

sig. Bara man lyckas skaka av

inte sägas - är Magnus Betnér

kvinnor är, enligt män. Där

sida upp och sida ned, i hela

sig arvsyndens tunga ok så kan

avundsjuk måste denna bok

har vi ju förstås ett minimalt

741

man leva riktigt gott!

vara av aldrig tidigare skådat

trovärdighetsproblem,

behandlar

begreppet

verser

olika

lästa

läsning.

nämns

synd

sammanhang.

i

Redan

men

slag.

bortsett från det kan man inte

MÄNNISKOR DET VARIT

Om inte annat är det väl en

sticka under stol med att det

grunden för mänsklighetens

SYND OM

bekräftelse på att Strindberg

är kittlande att läsa om hur

fortsatta existens i och med

- Kalle Lind

faktiskt hade rätt. Det ÄR synd

en

syndafallet när Eva och Adam

Denna bok hör kanske inte till

om människorna.

smyger sig ut i skogen för

frestas att ta en tugga av det så

de främsta tungviktarna inom

inbjudande röda, blanka och

den finkulturella världen, men

LADY CHATTERLEYS

grove

saftiga äpplet.

passar nog så väl in under temat

ÄLSKARE

manlige

i

skapelseberättelsen

läggs

att

engelsk
idka

överklasskvinna

älskog

och

med

nästan

den

obscent

skogsvaktaren.

Det

För att riktigt befästa ångesten

Synd. I en samling krönikor

- D.H. Lawrence

chockerande i denna berättelse

och skräcken inför SYNDEN

beskriver författaren personer

Ah, den ljuvaste av alla synder:

är att vår Lady Chatterley

följer på kommande (oräkneliga

som råkat illa ut eller som på

den

sexualiteten.

faktiskt njuter av det. På sin

antal) sidor en orgie i begrepp

olika vis gjort bort sig, trampat

Skriven av D.H. Lawrence 1928.

tid en ögonöppnare för många,

såsom syndafloden (ni vet,

i klaveret, förnedrats, hånats,

Tänk, vad härligt va? Äntligen

för vem hade väl kunnat tro att

historien om 40-dagarsregnet,

förlöjligats och… ja, ni förstår

en kvinna som själv får berätta

även kvinnor har så osannolika

Noa och arken och allt det

principen.

om hur hon upplever sin

begär och lustar?

där) och de sju dödssynderna

kvinnliga

Med rådet att ha skämskudden

kvinnlighet, sin sexualitet och

Högmod,

Girighet,

Vällust,

nära till hands tas läsaren med

en gång för alla berätta om vad

Avund,

Frosseri,

Vrede

på ett strövtåg genom fadäser

en kvinna faktiskt känner! Det

och Lättja. Ja, hela Bibeln

och prekära situationer. Vi får

fullkomligt kryllar av arma

bland annat veta hur det gick

satar som på ett eller annat

till när en romersk folkmassa

vis syndat. I städerna Sodom

ville slita en senator i stycken,

och Gomorra lyckades Gud

men råkade välja fel senator,

inte ens finna tio människor

att Mao inte kunde låta bli att

som inte var syndare och,

kasta gliringar åt Chrusjtjov då

handlingskraftig

han

det blev uppenbart att dennes

ju är, beslöt han att kasta eld

simkunskaper var bristfälliga

från himlen samt att förstena

och hur det egentligen gick

människor till saltstoder.

till när en akademiledamot

som

En specifik syndare som är

Men härligt, härligt!

kallade Lena Nymans bakdel

värd att kasta lite extra ljus på

ointelligent

är Onan, som valde att spilla

faktiskt i Akademien även om

sin säd på marken istället för

det ju ter sig uppenbart att inte

att befrukta sin brors änka.

heller han gjort sig förtjänt av

Smakfullt av honom kan man

epitetet smart ass).

(mjo,

han

satt

Om man får tro den manliga

detta en stor synd. Även om

humoreliten (?! reds.anm.) är

Gud straffade Onan, kanske ett

denna bok ett mästerverk, hör

litet postumt erkännande och

bara på dessa hyllningsrop:

LACKTUELLT

tycka, men i Guds ögon var

tack vore på sin plats eftersom

Syndigt? Ja!
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Bästa James Lee,
Tack för ditt manuskript – vi älskade det och har beslutat oss för att ge ut din roman. Dock tog vi oss, i
enlighet med gängse förlagssed, friheten att redigera det insända materialet något för att bättre passa
förlagets målgrupp, se exempel på markerade ändringar nedan.

hövlighet

ytterrock

sätter

varsin stol

Med stor åtrå tar han av mig mina trosor. Vi lägger oss på sängen.

stänger radion

en perlargon-stjälk vid
en blompinne så att den
inte ska brytas av

Jag skälver av åtrå. Han binder fast mina händer vid sänggaveln.

dubbelknut att vara på
den säkra sidan

sedan knyter han en bindel för mina ögon

Med en pälsbeklädd handske smeker han min styvnande bröstvårta.
Sakta rör han sig söderut…

framför han en
sedelärande kasperteater
om Simson och de trehundra rävarna

Jag älskar dig kvider jag

högaktar säger jag, med myndig stämma.

Liknande ändringar har gjorts på samtliga verkets 356 sidor. Vi hoppas att du inte misstycker utan,
liksom oss, är av uppfattningen att dessa mindre korrigeringar endast gjort boken bättre.
Med vänliga hälsningar,
Ek Ulfman

LACKTUELLT

Ordets Liv Förlag
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Nu släpper Bläckers säsongens nya svarta färger.
Vilken blir din favorit?

ONYX BLACK
#552612

EERIE BLACK
#551218

SALTLAKRITS
#551589

Besök din närmaste Bläckersåterförsäljare idag.

EBENHOLTS
#553260

Bläckers

BDSM for dummies
BDSM - En erotisk disciplin som involverar
dominering och underkastelse, ofta i kombination
med rollspelande. Uttrycket kommer av
förkortningarna för bondage, disciplin, submission
och masochism.
Dominant eller top - En person som tänder på att
kontrollera och tillfoga en undergiven partner
smärta. Alternativ benämning är Dom/Domme.
Master/Mistress - Titel som används av en
undergiven eller gimp när de tilltalar den dominanta
partnern. Används när en Dom/Domme har mer
långtgående kontroll över den undergivnas liv. Ett
alternativ till Mistress är Dominatrix.
Undergiven eller bottom - En person som tänder på
att bli kontrollerad och tillfogad smärta av en dominant partner.
Gimp - Används som alternativ till undergiven när personen helt har underkastat sig sin Master/Mistress. Gimpen blir
oftast kontrollerad också i sitt dagliga liv. I sin egentliga mening innefattar begreppet att personen använder en gimp suit.
Gimp suit - Heltäckande dräkt, inkluderande mask eller huva som täcker huvudet och ansiktet, oftast i läder eller
spandex. Se Pulp Fiction för tydliga exempel.

Safeword - Ord som används av den undergivne för att avsluta ett rollspel, oftast bestämt på förhand.

LACKTUELLT

Switch - En person som kan byta mellan en dominant och undergiven roll
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Svarta hål – naturvetenskapens
mörkaste platser

LACKTUELLT
LACKTUELLT

”Supermassive black hole” sjunger ju Muse om i sin (bland annat från Twilight välkända) musikhit. Ibland kan
tandläkaren säga att man har (svarta) hål i tänderna. Mighty Ducks har små svarta hål i masken på sin logga.
Men det som kanske de flesta tänker på när man säger ”svarta hål”, är de svarta hål som finns i rymden. Men vad
menas egentligen med ett svart hål? Hur många svarta hål finns det egentligen? Hur mäter man djupet i ett svart hål?
Är hålet ett hål? Kan man använda svarta hål till något? Finns det något svart hål som är bättre och mer användbart
än något annat? Lacktuellt har tagit reda på svaret.

12
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Inom fysikens värld talar
man om de fyra krafterna:
gravitationskraften,
den
elektromagnetiska
kraften, stark växelverkan
samt svag växelverkan.
Gravitationskraften är en
attraktionskraft, som verkar
på alla objekt med massa. Det
kan också sägas att det är just
gravitationskraften som ger
objekt dess massa. Ju större
massa ett objekt har, desto
större
gravitationskraft
har det. Detta har stor
betydelse i våra vardagliga
liv; planeten jordens bana
runt solen är ett resultat av
solens gravitation på den
– utan den skulle vi färdas
bort från solens ljus och till
sista leva i ett liv av natt och
mörker! Som larver under
en sten! Härligt!
”A black hole is a region
of
spacetime
from
which gravity prevents
anything, including light,
from
escaping”
säger
kunskapskällan Wikipedia.
För att ett svart hål ska
bildas, krävs först och
främst en tillräckligt stor
massa. Därför är det endast
extremt
stora
stjärnor
som kan bilda svarta hål;

vår egen jord och sol har
dessvärre en otillräcklig
massa för ändamålet. När
stjärnan har slut på nukleärt
bränsle kan inte längre
balansen
upprätthållas
mellan
gravitationskraft
och
den
mothållande
kraft som resulterar av de
värmeskapande nukleära
reaktionerna.
Stjärnan
kollapsar av sin egen
gravitationskraft och all
dess massa koncentreras
och bildar det lilla svarta
hålet med så extremt hög
gravitation och densitet
att inte ens ljus kan låta bli
att sugas in; en så kallad
singularitet. Vissa stjärnor
är lite mer trotsiga och
genom en jätteexplosion
(en supernova) kan de också
bilda svarta hål.
Ett svart hål är alltså
egentligen en extremt liten
himlakropp! Varför har man
då döpt det till ett hål? Till
synes ser ju det svarta hålet
faktiskt ut som just ett svart
hål; en bottenlös brunn;
ett sjunkhål i Guatemala
City; djupet av ens ångest
efter en Värmlandsfredag;
ingenting. Detta beror på
gravitationens
förmåga

att till och med suga in ljus
när det kommer riktigt
nära. Den kant vi kan se
bildas av den så kallade
händelsehorisonten – the
last point of return; punkten
efter vilken du (eller något
annat heller för den delen)
aldrig kan ångra dig, utan
skoningslöst sugs in mot
detta
svarta,
slukande
monster. Är man av den
uppmärksamma sorten kan
man när man spejar mot
ett svart hål se att ljus nära
kanten ser annorlunda och
utsmetat ut…
I universum finns det
alldeles för många svarta
hål för att kunna räkna
dem! Men varje dag hittar
forskare runt om i världen
nya hål, vilket utökar vår
förståelse för dem. Senast
den 5 oktober 2013 gjorde
forskarna vid Hvaermlandt
great
YOLOx2014
superextreme telescope en
helt
häpnandsväckande
upptäckt – ett svart hål
med aldrig tidigare skådade
egenskaper!
Det nya svarta hålet,
döpt till RMC99_5nagOX,
besitter kvaliteter som
tros kunna omkullvälta

hela den moderna fysikens
syn på universum! För
trots att tidigare kunskap
säger att svarta hål är
en
högdensitetskropp
med extrem gravitation,
tyder alla resultat på att
RMC99_5nagOX de facto ÄR
ett hål. Man har med hjälp
av ett specialinstrument
(en
lång
plastcylinder
med
relativiserade
måttangivelser, en lampa
längst fram, samt en
liten lucka att titta in i
) som man installerat i
teleskopet kunnat inte bara
beräkna dess ungefärliga
djup till cirka 12100 cm,
man tror dessutom att
RMC99_5nagOX
gör
en S-formad sväng och
fortsätter i en kanske
oändlig kanal, till en annan
öppning, och kanske en
annan värld! Med tro på
möjligheter för biologisk
mångfald och annat liv
fortsätter nu sökandet livets
mening. Kanske är det just i
djupet på RMC99_5nagOX
som svaret på universums
stora gåta finns!
För
hemmaknåparen:
upplev själv hur det är att
falla i ett svart hål!

Det kan också vara en
bra idé att ha skrivit sitt
testamente i förväg, och
gjort i ordning eventuellt
övrigt pappersarbete.
Ta er ut på den planerade
dagen! Med fördel för sin
upplevelse kan man lägga
ut ett stort svart cirkulärt
tyg med en diameter på
minst 200-300 meter på
landningsplatsen, men har
man ej tillgång till detta så
kan det kompenseras med
en ökad dos LSD. Placera ut
dina väl valda vänner på
olika nivåer längs berget.
Kom ihåg att dina vänner
ska kunna sträcka sig ut
från berget mot dig där
du senare kommer att
falla. Vi skulle alltså vilja
rekommendera långa, viga
vänner med svärd av den
längre modellen.
Börja med att ta en rejäl dos
LSD! Var noggrann med att

läsa på ovanstående artikel
innan du börjar, för att
få högst möjliga effekt av
medlet. En normal dos är 50150 μg, så tänk på att ta minst
1500 μg men glöm inte att
störst effekt får du mellan
1-5 timmar efter intagen dos
– det är alltså då du ska passa
på att hoppa! Efter dessa
förberedelser – hoppa med
fötterna först! Du kommer
snabbt att falla mot något
som liknar en perfekt mörk
cirkel. När du kommer förbi
händelsehorisonten
(när
hela ditt synfält täcks av
det stora svarta tygstycket)
blir gravitationen (eller
här den LSD-medierade
känslan av gravitation) så
stor att det är större kraft
på dina fötter än ditt huvud.
Känslan av att kroppen slits
isär är dock som Lacktuellts
läsare förstår svår att uppnå
med hjälp av bara LSD och

jordens gravitation; dock är
det här var dina kompisar
kommer in – på de olika
nivåerna längs ditt fall
kommer sedan dina vänner
att hugga av först huvud,
därefter torso, till sist fötter.
Ju fler hugg samtidigt på
olika nivåer, desto mer
realistiskt. När du sedan når
det svarta hållet kommer du
enligt fysikens lagar krossas,
och inte vara något längre.
Du har uppnått vad vi kallar
en alternativ version av
singularitet.
Vi hoppas att du med
denna
instruktion
och
LSD får en upplevelse som
inte bara skänker dig en
ökad förståelse utan även
oförglömliga minnen!
Lycka till!
LACKTUELLT
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Har du liksom oss på
L a c k t u e l l t - re d a k t i o n e n
alltid undrat hur det skulle
vara att falla i ett svart hål?
Då har du kommit rätt!
Med hjälp av substanser,
vetenskapliga skrifter och
mycket trial-and-error har
vi utvecklat det perfekta
experimentet
för
den
hemmapysslige!
Förberedelsemässigt är det
viktigt att få tag i nödvändig
rekvisita:
• Varma kläder
(strömlinjeformad
värmetålig lackdräkt är att
föredra)
• LSD eller annan likvärdig
hallucinogen drog
• Ett berg (så högt och
vertikalt som möjligt)
• En vindstilla dag
• Tre eller fler kompisar
med svärd (OBS måste vara
vassa)
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Styggt eller snyggt?

Vårfräsch med paraply

Partydjuret

Svårt att få av dig din spandexdräkt då den blivit blöt eller rädd för att din läderkeps ska få

Det är fredag eftermiddag, klockan närmar

vattenstänk på sig? Med en chick regnkappa och ett paraply lika svart som synden går du

sig tre. Arbetsveckan är slut men innan hel-

alltid säker för plötsliga vårskurar!

gen tar vid är det all in på after worken. Det
är slipsen i pannan, sprit direkt ur flaskan,
och på måndag väntar en hel hög med anmälningar på ens skrivbord och en skam som

LACKTUELLT

inte går att tvätta bort.
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Pappas pengar

Snabb i svart

Svart som sanden

Har dina föräldrar alldeles för mycket

Träning handlar inte om att anstränga sig

Beach 2014?! Du är aldrig lika strömlinje-

pengar? Om inte är en randig slips, en läcker

och svettas – det handlar om att vara snygg.

formad som i din spandexdräkt och med

kavaj och en kaxig uppsyn allt som krävs för

Med ett svettband lika tajt som din span-

cyklop, snorkel och simfötter blir du ett med

att lyckas med prep school boy-looken. Då

dexdräkt räcker det med att du dyker upp på

fiskarna. Dessutom blir solbrännan inget

spandex smälter av strykjärn får man an-

gymmet för att känna dig som en vinnare. En

problem.

vända järnet till annat…

snygg vinnare!

Hugga sten
Stenhuggar-looken har aldrig varit hetare
än i vår. Med en hammare i ena handen, en
gatsten i den andra och en flanellskjorta
som hämtad från Seattle under tidigt 90-tal
utanpå spandexdräkten kan det inte bli fel!

Snygg och säker...
... eller varken eller? Ibland blir det bara fel,
fel, fel!

LACKTUELLT
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Den okända
svarta musiken
Black metal, dödsmetall och doom metal - genom åren har det vuxit fram ett stort
antal genrer på musikens skuggsida där illavarslande tongångar blandats med budskap om förestående död och förruttnelse inte sällan i öppet satanistiska kontexter.
Men samtidigt som media lägger spaltmetrar på att försöka förstå corpsepaintade
gravstensvältares bakgrundsmotiv finns det ett antal subgenrer med fanatiska
utövare och inte sällan med sektliknande fanclubs som sällan nås av medias sökande
lykta. Lacktuellt djupdyker här i några av dessa och pratar med några av frontfigurerna. Följ med oss in i den okända svarta musiken.

LACKTUELLT
LACKTUELLT

Dödspolska
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I Mälbygården utanför
Bred pågår febril aktivitet.
Det
är
folkmusiklaget
Putrid Prophecy som har
replördag. Vi möts av en
kakafoni av nedstämda,
elförstärkta
fioler
och
nyckelharpor uppbackade
av en liten krum herre
bakom ett enormt trumset
med dubbla baskaggar. Våra
trumhinnor kvider och
en migränlikande känsla
börjar smyga sig på men
de gråhåriga musikerna
spelar vidare med gott mod.
Bredvid övar det tillhörande

danslaget
Apocalyptic
Avalanches. De är iklädda
svarta folkdräkter, rikligt
beströdda med nitar och
läderdetaljer och dansar
något som under korta
stunder
påminner
om
traditionell folkdans men
mest ser ut som en våldsam,
headbangande ormgrop. Det
enda som tycks begränsa
rörelserna tycks vara en
generell höftartros. I en
paus i reptitionerna får vi en
pratstund med eldsjälarna
Agne och Egil som startat
gruppen.
Vad fick er att engagera er i

dödspolskan?
- Sett i backspegeln kan jag
inte förstå att jag kunnat
leva mitt liv utan den,
svarar Agne. Jag har varit
praktiserande ockultist de
senaste 20 åren och sen
jag gick i pension har jag
verkligen kunnat gå in för
det helhjärtat.
Egil fyller i: Det är den
musik som står närmast
hin håle, vår mästare. Vi
spelar samtliga stycken i sex
åttondelstakt i avdelningar
om sex takter med sex
enskilda partier i varje låt
för att hålla oss numeriskt

nära vårt ursprung.
Hur
många
aktiva
dödspolskalag finns det i
Sverige?
- Vi har kontakt med ett gäng
uppe i Sveg men vi börjar
misstänka att de inte är så
engagerade i Satansdyrkan
längre, säger Agne. Det
ryktas att de har gått över
till att helgrilla en kyckling
vid sina sammankomster
istället för vårt föreskrivna
tuppoffer.
- Och de har blivit så poppiga
också, säger Egil besviket.
Jag kunde lyssna igenom
nästan hela Embryonic
Infection, deras senaste
skiva utan att ta en extra
blodtryckstablett.
Har ni en aktiv publik?
- Vi låg tidigare som en

aktivitetsgrupp under PRO
och då fick vi ibland spela
på lokala sammankomster.
Vi gjorde ett mycket
uppskattat
framträdande
på
Upplandsavdelningen
för
hörselskadades
riksförbunds möte förra
hösten.
- Men det blev ett himla
liv efter att Britt-Inger
blev lite carried away och
genomförde ett brännoffer
på scenen. PRO har velat ta
avstånd från oss sen dess,
det är lite synd. Vi vet ju
att nästan hela styrelsen
på riksnivå är aktivt
praktiserande
satanister
men att de väljer att hålla
det hemligt.
Rasten tycks vara över
och
de
svartsminkade
pensionärerna
strömmar
åter till för att fortsätta
sina
öronbedövande
repetitioner. Innan de börjar
på nytt skickas dock en burk
med kalciumtillskott runt
bland deltagarna.
- Sven-Anders dansade så
hårt förra lördagen att han
drog på sig en bäckenspricka,
vi försöker undvika det
numer säger Egil innan han
kastar sig in i moshpiten
igen.

Tangocore

- Alltså... Jag och Tompa
har lirat en hel del fast han
vill hellre spela FIFA 11 än
trummor för det mesta så
vi har inte kommit så långt.
Men jag har hört efter på lite
forum och sådär.
I rummet bredvid har
lillebror Anders just kommit
hem och drar på dubstepundret Skrillex på högsta
volym i samma stund som
min mobil ringer. Jag har i
någon svag stund satt SvenIngvars Leende guldbruna
ögon som ringsignal och
Sven Erik Magnussons
stämma
blandas
med
Skrillex avgrundsvrålande
synthar. Daniel fryser till.
Han står i flera sekunder
och bara flämtar och jag
kommer mig inte ens för att
svara i telefonen.
- Vafan. Det är ju det här.
Det här. Det här jag ska göra.
Dansbandsstep.
Allting
faller på plats. Vet du vad
en
tatueringsborttagning
kostar?
LACKTUELLT
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Buenos aires, Argentina.
Samtidigt som solen går
ner i horisonten drar en
ljum kvällsfläkt in från
havet och tar med sig de
dofter som man kan tänka
sig inspirerade de stora
tangokompositörerna
till
stordåd - tång, salt och diesel.
Kalvsbro,
norduppland
- Sverige. Solen har gått
ner sen länge och sjön
Fälaren luktar inte särskilt
mycket alls där den ligger,
i stort sett bottenfrusen.
Daniel Svensson möter oss
utanför
föräldrahemmet.
Han är klädd i svarta
paljettbeklädda dansbyxor
med rejäl utsvängning och
med dem har han matchat
ett grönt basketlinne som är
minst 2 storlekar för stort.
På ena överarmen är huden
fortfarande
rödbrusig
efter en ny tatuering - en
tribaldödskalle med en ros
instucken i munnen med
texten “Tangoc0re 4ever”
skriven i sirliga bokstäver
under. Daniel är 29 år och
har sedan han blev uppsagd
från sitt förra jobb valt att

satsa på musikkarriären på
heltid. Vi får följa med upp på
hans rum på övervåningen
där Slipknotaffischer samsas
bredvid en uppförstorad
bild av Astor Piazollas skiva
Soledad.
Tangocore är ju inte någon
genre som nått de breda
massorna än, kan du beskriva
musiken?
- Tangocore, eller the core
som vi brukar kalla den, är
inte så mycket av en genre
som ett tillstånd. Det är den
ultimata mixen av förträngd
ilska, olycklig kärlek och
gitarrdist.
Hur växte genren fram?
Det hela började egentligen
för ett par månader sen när
jag råkade lämna Cryptopsy
på samtidigt som Julio Sosas
version av Cambalache
gick på i rummet bredvid.
Det var en stund av total
perfektion. Riffet från Slit
Your Guts tillsammans
med bandonionen var som
honung för själen. Jag insåg
där och då att det var det här
jag skulle lägga mitt liv på.
Så det är en rätt ung genre?
Finns det några band?
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Folk brukar säga att det var bättre förr. Pyttsan, de kunde inte ha mer fel! När man funderar över syndens stora
intåg i den svenska televisionen under 1900-talets slut så tycker man rent ut sagt synd om ens förfäder och alla
deras vänner som aldrig fick njuta av detta. Vad fanns det att längta hem till under de många, långa och slitsamma timmarna på det trista arbetet? Hur fick de sina behov av drama, skvaller och snusk i rutan tillgodosedda?
Det som kan tänkas ha fått svenska folket att dra efter andan var när Per Oscarsson lovade att kasta kläderna
i Hylands hörna 1966. Många måste ha blivit besvikna när karln inte orkar slutföra det han har påbörjat, utan
lommar av scenen fortfarande i sina kalsipper. Trist. Likt fallet Oscarsson har många spaltmetrar skrivits om Lill
Lindfors kittlande kupp under 1985 års Eurovision Song Contest, då hon ”tappar klänningen” i direktsändning och
visar baken för miljontals tittare. Bra tänkt, Lill. Men det räcker inte! Det bär emot att ens jämföra dessa oskyldiga
händelser med dagens enorma utbud av synd i rutan, serverat på bästa sändningstid. Nedan följer en odyssé och
hyllning till de allra syndigaste tv-programmen i Sveriges historia.

Tutti Frutti var en lågbudgetproduktion i TV3 som hade den ädla
ambitionen att ”utmana synen på sexualitet och jämställdhet i det
svenska samhället” i början av 90-talet. Det verkar därför självklart att programmet gick ut på att unga damer dansade topless som
pausunderhållning till enklare frågesportsmoment… Kvinnorna
LACKTUELLT

hade tyvärr inga repliker, så bidraget till kampen för lika rättigheter
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fick helt enkelt bli att titta lustfyllt in i kameran till tonerna av musik
och avslutningsvis låta brösten titta fram. Kärnfullt? Ja. Syndigt? Ja.

Tre Kronor var den fantastiska långköraren som sändes i TV4 under
90-talet och sällan har väl så många fiktiva familjer haft så mycket
fuffens för sig på samma gång. När den välljudande vinjetten signerad
Lasse Holm började spela så visste barnajaget att många läxor och lärdomar om synd var att vänta de kommande 45 minuterna. För synden
förekom överallt: otrohet, misshandel, dråp och mord var sysslor som
bedrevs på daglig basis av de boende i Mälarviken. Reningen kom dock i
programmets sista avsnitt, när den rättrådige pastorn Sten Frisk får nog
och spränger hela rollbesättningen till småbitar. Det kanske bör tilläggas
att Sten Frisk var den störste syndaren av dem alla, men självinsikt och
hopp om bättring – det hade han i alla fall!

Expedition Robinson. Sveriges första, riktiga dokusåpa (Villa Medusa
hade goda intentioner men var ju så uselt). Upplägget var enkelt: sätt ett
gäng nissar med uppmärksamhetsbehov utöver det vanliga på en öde
ö och se vad de hittar på. Synden kom kanske inte, som man hade hoppats, i form av köttsligt umgänge mellan deltagarna. Nej, snarare gav det
upphov till nya begrepp för kvällspressen att gotta sig i, som ”mobbnings-tv” och ”fascist-tv” då villkoren för att få stanna på ön var hårda och
människor skulle röstas ut. Reaktionen på det moraliska förfallet visste
inga gränser hos svenskarna och kravet på att lägga ned programmet
hördes från många. Som tur var segrade dekadensen och i hela femton
år fick synden härja fritt på tropiska öar världen över.

Paradise Hotel. Den som har följt Paradise Hotel den senaste säsongen
kräver ingen motivering till varför programmet segrar när det kommer
till synd. För er som har haft oturen att missa det kan man bara beklaga,
det går inte att återge spektaklet på ett rättvist sätt. Så många beaktansvärda läxor om moral, respekt och heder som man har fått genom
att på tv se skräckexemplen på hur man som vuxen människa inte ska
bete sig. Lögn, otrohet, våld och falskspel är företeelser som förväntas
av deltagarna. De borde kanske börja lura på i vilken krets de platsar i
livet efter detta, men vi tittare kan bara tacka för att det har gjort oss till
bättre människor, och vi erhöll stor underhållning på köpet!
LACKTUELLT
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Svarta får
Alla familjer har ett. Alla tv-serier. Alla filmer och alla böcker. Ja, överallt finns de: de svarta fåren. De som
inte motsvarar förväntningarna omgivningen har på dem. De som bryter rådande norm. De som är en skam
för sina nära, för sin omgivning. Att just de svarta fåren är så illa omtyckta har att göra med att de enligt
folktron var besatta av djävulen. Och Hin Håles spejare ville man förstås hålla utanför sin gårds inhägnader.
Enligt en något mer pragmatisk skola ska just de svarta lammen ha varit ovälkomna inslag i fårakullarna då
deras ull inte gick att färga.
Hur det än vara månde med uttryckets etymologi har historien presenterat ett oräkneligt antal svarta får.
Nedan följer en liten resumé över en bråkdel av den kolsvarta horden.

Ludmila Engquist
Hon var häcklöperskan från Ryssland som gifte sig med en svensk man och i rasande fart blev
svensk medborgare, mediernas och folkets älskling, svenskare än svenskast. Men bara så länge
hon presterade. Och som hon presterade! OS-guld, VM-guld och diverse andra medaljer och
priser haglade över Ludmila under nittiotalet. Men det var något som skavde; hon hade tidigare
åkt fast för dopning då hon tävlade för Ryssland och kunde hon verkligen vara så här bra utan
en massa preparat? Efter en sväng med bröstcancer tog en ny karriär vid. Det självklara valet
för Ludmila blev…bob! I samband med en träning åkte hon dock fast då hon testade positivt för
anabola steroider (Seriöst? En dopad bobåkare? reds.anm.) och nu var karriären definitivt slut för
Ludmila.Besvikelsen hos det svenska folket var total. Över en natt gick vår älskade Ludmila från att vara blågul från topp till tå till att
förskjutas och kallas för ”stjärnan vi helst vill glömma” och ”den dopade sletna ryskan” (citat: nyheter24 och flashback). Så snabbt kan
det gå, från att ha alla rätt till att bli friidrottens svarta får för all framtid.

Fåret Frank
Alla har vi sett honom i Tele2:s reklamfilmer: fåret Frank. En motivering till varför han platsar på denna lista behövs väl knappast.
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Han är helt enkelt det svarta fåret som was born to be cheap.
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Kungliga svarta får
Ja, i kungafamiljen svämmar det fullkomligt över av svarta får. Vi har prinsessan Madeleine som
inte bara festat bort hela sin ungdom (Fast vänta ett ögonblick, festar partyprinsessan verkligen
mer än en genomsnittlig Uppsalastudent? Om detta tvista de lärde.), utan även gått och gift sig
med en amerikansk Wall Street-haj. Till råga på allt har hon fött en Loreen... Elenor... Leonore på
sjukhus i New York. ”Var är hennes fosterlandskärlek, har hon ingen respekt?!” frågar sig samtliga
reportrar på Svensk Damtidning. Även partysessans egen käre far, vår kung Carl XVI Gustaf, kan
väl anses vara ett svart får av rang. Vi har så höga förväntningar på honom (eller ja, höga kanske de
inte är precis, men tydligen ändå en aning i överkant), ändå lyckas han gång på gång göra massorna
besvikna. Minns ni till exempel hur han ville vända blad när han efter att, tillsammans med några av sina överklasskompisar (vilka alla
går under högst tveksamma barnboksnamn såsom Ajje, Noppe och Foffi), gått på fester betjänade av lättklädda kaffeflickor? När han
råkade blanda ihop örebroare och Arbogabor? Eller, för all del, när han kallade en diktator för en skön kille? Ja, ibland blir det inte
helt rätt. Det svartaste av de svarta kungliga fåren måste väl ändå vara drottning Kristina. Vind för våg lämnade hon tronen då hon
slog två flugor i en smäll och i en rasande fart både abdikerade och som kronan på verket (pun intended) drog till Rom där hon även
konverterade. You go girl!

Tyrion Lannister
En nog så hyvens kille kan i de mest skruvade av omgivningar bli betraktad som ett svart får. I en
familj där incest, oförlåtlig dumhet och kallblodiga barnamord (-försök) är vardagsmat, framstår
hans relativa godhet, vassa intelligens och strategitänkande som obehagligt och på gränsen till
sjukt. Nog för att inte heller Tyrion är Guds bäste barn, stamkund som han är på alla bordeller i the
Seven Kingdoms, men jämfört med övriga familjemedlemmar är han en dröm av dygd. Så summan
av kardemumman är att den mest skruvade personen kan bli en good guy om bara miljön är riktigt
sjuk. Och genom att bryta sin familjs konventioner framstår denne relative dununge som ett ensamt svart får i en flock av snövita likar.

Håkan Juholt
Han kom som ett yrväder en marsdag och hade en bunt med löften om bättre äldrevård och minskad barnfattigdom i en portfölj över axeln. Glad och skämtsam verkade han, Juholt, och tanken
var att han skulle ge det socialdemokratiska partiet det uppsving det så väl behövde efter några
mer eller mindre katastrofala år med Göran Persson och Mona Sahlin i spetsen. Men så gick han
igen, lika hastigt som han kom, knappt tio månader efter att han tillträtt sin post som partiordförande. Vad var det som gick fel? Jo, stödet från allmänheten och inom partiet sviktade då Håkan
anklagades för bedrägeri. Han hade nämligen bott i en lägenhet för vilken staten betalat hyran.
- Hoppsan, sade Håkan. Det var aldrig min mening att såra någon. Och det gills väl inte om det inte
Om än ett lurvigt, varmt och säkert jättemjukt sådant. (Som inte kan säga R heller. Man kan inte det i Oskarshamn, nämligen.)
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var med flit heller? Men se, det gör det, Håkan. Och så blev han, räddaren i nöden, ännu en spik i socialdemokratins kista. Ett svart får.
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Laestadianerna
Ut på äventyr med Lapplands apostel!
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Är du trött på att spela vändtia? Tycker du att
cyklister i Uppsala borde lära sig köra bil eller gå
istället? Ryser du av obehag varje gång du ser
grannens pelargon i sin kruka på balkongen? Då
är Laestadianismen någonting för dig!
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Lars Levi Laestadius. Botaniker, författare,
årtusendets norrbottning (vald 2000), ”Lapplands
apostel”, men kanske framför allt; präst. En kall
(förmodligen) natt (eller dag, vi vet inte), närmare
bestämt den 10 januari år 1800, bestämde sig
Laestadius för att lämna den varma miljö som var
hans moders inre genitalia, för att möta den grymma
och kalla värld som var 1800-talets Norrland.
Platsen har beskrivits som ett ”rysligt ställe” och
fadern var oftast inte hemma utan tvungen att
arbeta. Trots denna uppväxt reste sig Laestadius
som en maskros från asfalt, och kom till Uppsala
Universitet för att studera teologi och botanik. Efter
prästexamen återvände Laestadius till Norrland
för att påbörja sin yrkeskarriär (han behövde väl
förmodligen börja betala av sina CSN-lån). Han
hamnade 1826 i Karesuando, Sveriges nordligaste
församling. Även i denna lilla by var det moraliska
förfallet stort med stor misär.
Laestadius började fundera och inledde sin kamp
mot alkoholmissbruk och den allmänna synden

i alla dess former. Han predikade intensivt och
uppmanade människor att lämna sin ytliga livsstil
för att leva ett kristet liv och ta emot frälsningen.
Folk blev väl lite sådär halv-impade som ni vet att
man blir när man blir tillsagd att minska på ölen,
men Laestadius fortsatte flitigt. Han kom på att
det kanske kan fungera bättre med grövre språk
och mer målande bilder, och visst gjorde det det!
Laestadius blev poppis, hans predikningar och
nära mitten på 1850-talet börjar den laestadianska
väckelsen ta fart. Folk blir omvända, rörelsen spreds
och många människor gav sig ut i bygd och obygd
för att föra budskapet vidare.
Men vad ville egentligen Lasse L förmedla? Den
centrala punkten var att minska alkoholmissbruket
– nykterhet var ett mål viktigt att uppnå, och
spreds med rörelsen. I takt med att rörelsen spreds
minskade drickandet; supande och svärande
ersattes med böner och tacksägelser. Men vad är det
som gör laestadianismen så kopplad till synd? Enligt
Laestadius lära är allting enligt definition synd, och
människan bör därför ständigt gå runt och ha lite
dåligt samvete. Det centrala i läran handlar om att
människan måste känna sig djupt förkrossad först,
för att sedan kunna ledas till att förstå att hon är
Guds barn.
Den laestadianska läran växte under 1800-talets
senare del och utvecklades i takt med detta åt olika

håll på grund av den stora geografiska spridningen.
Detta ledde till laestadianismens uppsplittring i östrespektive västlaestadianism vid sekelskiftet (PS.
Lars Levi Laestadius dog i cancer 1861). Än idag finns
laestadianismen kvar runt om i världen, i många
olika grenar. Det är framför allt västlaestadianerna
som håller hårt på stränga lagar och har en strikt
syn på synd och den kristna människan.

Lars Levi Laestadius i klassisk vinnarpose.

Nu kommer vi alltså till det viktigaste – vad är då
syndigt enligt laestadianerna?
• Musik, dans, film, TV – Varför lyssna på Avicii när
man kan lyssna på Sions sånger?
• Smink och färgat hår – Varför behövs det? Gud
skulle väl inte göra några misstag?
• Kortspel – usch!
• Preventivmedel
• Kvinnligt hår och hatt på kvinnor
• Krukväxter – enligt Gud ska ”liljorna beskådas på
marken”
• Slips och tavlor – tecken på flärd
• Cyklar (eller ”hortrillor” – med en sådan kan man
ju cykla till någon och ligga med denne!)
• Gardiner (Det är ju djävulens kalsonger! Inte har
väl grannarna något att dölja för grannskapet?)
Med röda sammetsgardiner, läderslipsar, rött
läppstift och Alcazars ”Not a sinner nor a saint” på
repeat måste vi i Fem nyanser av grått tyvärr vänligt men bestämt ta avstånd från denna kristendomens gren. Men känner du dig lockad? Mer information går att hitta på internet! Eller för den sanne
laestadianen – skippa datorn och cykeln, vandra
mot Norrland! Knacka dörr! Hitta rätt!
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Gör din egen
piska
A
Vem har inte skrikit ut sin frustration när strumporna
alltid kommer tillbaka från tvättstugan i udda antal, när
nycklarna inte ligger på sin plats när man han bråttom
hemifrån eller när läderpiskan är spårlöst väck då man
behöver den som mest? Typiska vardagsproblem som
man förr eller senare stöter på. Vi kan inte hjälpa dig
med mycket men vi kan hjälpa dig att snabbt och enkelt
fixa din alldeles egna piska! Tillverkad av ting som alla
har liggandes i skåpen blir den löjligt lätt att göra, och
den kan med fördel användas till nya saker, till exempel i
stället för björkriset i bastun!
Material:
Morot
Eltejp
Sax

LACKTUELLT

Steg 3: Tvinna remsorna av eltejp, var och en för sig, men
spara 20 cm i ena änden som inte
tvinnas.
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Steg 4: Fäst den otvinnade biten
av varje remsa längs med moroten. Gör så med alla tre remsor.
Detta utgör handtaget på din
nästan färdiga piska!

Steg 1: Greppa tag i en lämplig morot. Det kan vara väl
investerad tid att tänka till lite
extra och anpassa valet av morot
efter handstorlek. Ni ska vara en
enhet, piskan och du. Komfort är
viktigt!

Steg 2: Klipp tre lika långa remsor av eltejp i den längd du önskar. Här är det upp till var och en
hur lång piskan ska vara. Smak
och särskilt bak skiljer sig mycket från person till person.

Steg 5: Fläta ihop de tvinnade
tejpremsorna och knyt en knut
i änden.

Nu har du en förstklassig piska!

A

4

C

D
A. Fredag, fredag, fredag
B. Mr Grey
C. Fin orm
D. Mörk Patrik
E. Det är jag som är döden
F. De gardinlösa
G. Svart fågel
H. “I did not have sex with that woman”
I. Svart som (ej synd)
J. Brinnande svensk stad
K. Jimmiegäng
L. Black and ...
M. Torrt som ...
N. Dream hack
O. Lisa B en söndag
P. Norskt väder
Q. Mamma mu
R. Efter en natt med Per
S. Not a sinner nor a saint
T. Sista anhalt

9

7

E

2

F

13

I
11

G

8

14

H

10

T

L
J

3

K
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M

N
1

O

5

P
Q

Pysselhörnan

B
6

16

R
15

S

?
1

2

3

4

5

6

Färglägg de fina figurerna!
Kan du se vad det är?

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Testa ditt svartseende!
Ser du de olika nyanserna?
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Rally för nybörjare
Att fortsätta köra
rally är enkelt men i
början kan det vara lite
svårt. För att minska
magknipen och öka
välbefinnandet inför
den stora rallydagen
har vi därför samlat lite
klokheter här.

LACKTUELLT

Utrustning 
Se till att ni får med er allt som står på
utrustningslistan. Böcker publiceras 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, tjocklek och mängd av det som ska
packas. Att packa färdigt någon dag innan
gör gott för själsfriden och minskar risken
för att man glömmer någonting viktigt.
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Att hålla koll
Läs igenom Laktuellt 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 innehållet 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 försöker. Några extra
timmars sömn gör allting 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.

Utrustningslista
Bibel 2000
Eng-sve/sve-eng lexikon
Physics handbook
Synonymordbok
Internationella morsealfabetet
Semaforalfabetet
Svenska alfabetet i punktskrift
SAOL
Vanliga almanackan 2014
Lacktuellt
A4-papper
Pennor
Linjal
Sax

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

Tejp
Gradskiva
Penna med vattenlösligt bläck
Minst 2 telefoner med olika
abonnemang
Eltejp
1 st svart sopsäck
Ficklampa
Brandvarnare

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 det
gamla läggarlaget, diskutera rebusar och
gårdagens äventyr.

Något syndigt
Sugrör
Stjärnkarta
Fotsalt
Tärning
Kortlek

Att deponera vid start
Kartdeposition á 300kr

Angående läggarångest
För vissa lag kan en rädsla för att bli
tvungen att lägga nästa rally infinna 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.

Snacks
Hembakta verk

Otillåten utrustning
Dator
Internetuppkoppling
GPS-mottagare
Ortsnamnsregister och dylikt
Savant
Stolthet och fördom

Regler

Rallyreglerna är både viktiga och bra. Läs dem, läs dem igen och läs
dem sedan en gång till. Under rallydagen är det viktigt att se till att
alla i sällskapet har koll på vad som gäller. Allt för ett roligt och säkert
rally med så få prickar det bara går.

Kontroller 
Platsen för kontroll definieras av den
rebus som erhållits vid föregående
kontroll/start/tidskontroll. På rebuslappen
finns alltid en lägesanvisning angiven i
väderstreck eller grader. Grader räknas

Trafikregler

fram- och bakruta och sitta där hela rallyt.

medsols där norr är 0°.

Alla gällande trafikregler inklusive

Prickbelastning sker vid brott mot denna

Exempel:

hastighetsbegränsningar ska ovillkorligen

regel.

Lägesanvisningen är 2300m 90°. Mät
på kartan 2300 meter rakt österut från

följas. Brott mot dessa medför omedelbar
diskvalificering. Rally Monte Carl är inte

Rallyväg 

det nedre vänstra hörnet av den första

en hastighetstävling. Sunt förnuft, hänsyn

Med rallyväg menas den på kartan

bokstaven eller tecknet i det ortnamn

och stor försiktighet ska visas i trafiken.

kortaste tillåtna bilvägen mellan

eller annan geografisk position ni har

RMC måste förbli olycksfritt!

kontrollerna. Tillåtna vägar är sådana som

fått ut genom att lösa rebusen, om det

på kartan eller på annat sätt är utmärkta

inte i rebusen framgår att ni ska göra på

Utrustning 

som allmän väg eller enskild bättre bilväg.

annat sätt. Där ska nästa kontroll ligga.

Varje deltagande lag ska medta

Motorväg är ej tillåten väg. Längs rallyväg

Noggrannheten i angivet avstånd är

utrustning enligt aktuell utrustningslista.

får laget färdas en gång och i en riktning.

ca 100m och riktningen är ungefärlig.

Utrustningen kan komma att behövas vid

Rallyväg får inte korsas, däremot kan

Avståndet mellan två på varandra

rebuslösning, praktiska eller teoretiska

rallyvägen gå över eller under sig själv.

följande kontroller överstiger aldrig

moment och till eventuell heldagsuppgift.

Ovanstående gäller inte inom följande

20km fågelvägen, dvs. 20 cm på kartan.

Underlåtenhet att medföra anbefallen

tätorter: Stockholm, Uppsala, Västerås,

Obemannad kontroll utmärks av en stolpe

utrustning kan leda till prickbelastning.

Norrtälje, Gävle och Enköping. Rallyväg

med en pärm vid rallyvägens högra sida.

Detta gäller även medförande av otillåten

kan ”gafflas” och behöver alltså inte

Kontrollens (pärmens) utsida är försedd

utrustning. Fordon kan under rallyt

vara densamma för alla deltagande lag.

med nummer samt Svart som syndens

genomsökas för kontroll av utrustning.

Vid en kontroll kan man mötas av en

logotyp. I pärmen finns rebuslappar,

vägbeskrivning samt texten ”rallyväg

hophäftade tre och tre, eller kuvert

Start

upphör”. Den väg man kör då man följer en

markerade med lagnamn. Vid kontrollen

Tävlingsstart sker vid Värmlands nation,

sådan vägbeskrivning räknas följaktligen

får varje ekipage endast förse sig med

lördagen den 5 april 2014 vid det klockslag

inte som rallyväg. Den åkta rallyvägen

högst tre rebuslappar respektive kuvertet

som står angivet på Blaskan. Vid starten

nollställs efter varje tidskontroll.

med sitt eget namn i förekommande fall.
Bemannad kontroll (tidskontroll/ TK)

får laget kartor, mot erläggande av

utmärks också av en pärm på vägens högra

innehållande:

Vid starten får varje lag rebus nr 1. Med

sida i vilken finns en vägbeskrivning till

• Kuvert med nödlösningar och eventuella

hjälp av denna gäller det att lista ut

den bemannade kontrollen.

rebusledningar

var kontroll nr 1 är belägen. Rebusens

• Två lappar med lagnummer

lösning är en geografisk position på

• Kuvert för inlämning vid tidskontroller

kartan. Det kan t.ex. vara ett ortsnamn,

och målgång

en teckenförklaringssymbol, en flygplats

• Heldagsuppgift

eller liknande. Tillsammans med den

• Fotoplocksaffisch, fotoplocksprotokoll

lägesanvisning som står på rebusen

och protokoll för övriga plock

leder detta till den plats där kontrollen är

• Diverse övriga attiraljer

utplacerad. Åk dit! Vid kontroll nr 1 finns

Direkt vid starten ska lapparna med

rebus nr 2, som leder vidare till kontroll nr

lagnumret fästas synligt på fordonets

2 osv.
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300 kr i deposition, samt en startpåse

Rebusar 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Motivering 

idealtidsberäkning utföras. Om laget

Fotoplock

När en rebus har lösts ska lösningen

anländer till en tidskontroll (eller mål)

Fotoplock är fotografier av platser eller

skriftligen motiveras noggrant, fullständigt

senare än sitt ideala klockslag eller inte

saker längs med rallyvägen. Bilderna är

och stringent. Alla led i rebusen ska anges.

kan uppge detta, ska laget begära verklig

tagna från olika vinklar från rallyvägen

Varje motivering ska nedtecknas tydligt

tid, det vill säga den tid funktionärens

sett (dock ej bakåt), men viss beskärning

på separat A4-ark där även ekipagets

klocka visar. Felaktigt uppgivet idealt

kan ha skett. En fotoplocksaffsch med

lagnamn samt rebusens nummer är

klockslag leder till prickbelastning med

numrerade bilder delas ut vid starten.

tydligt angivet. Slarv med märkningen

en prick per minuts fel, oavsett om det är

När man efter rallyvägen finner en plats

och separata ark för varje rebus

tidigare eller senare än det korrekta. Vi

eller sak som finns med på affischen ska

medför prickbelastning. Felaktigt eller

vill påpeka att idealtiden är väl tilltagen

denna plats noggrant redovisas på det

ofullständigt motiverade rebuslösningar

och att det inte är någon vits att köra fort

fotoplocksprotokoll som laget har

medför också prickbelastning. Notera att

för att slå idealtiden med så stor marginal

erhållit vid start. Fotoplockets placering

alla rebusar alltid ska motiveras, även

som möjligt. Rally Monte Carl är ingen

redovisas genom att man på protokollet

om laget brutit tillhörande ledning eller

hastighetstävling, det är ett sinnestillstånd

antecknar koordinaterna (2+2 siffror)

nödlösning, eller funnit kontrollen på

(gammalt talesätt).

där den fotograferade platsen eller saken

annat sätt. Helt utebliven motivering leder

finns. Observera att Blå kartan anger

till full prickbelastning medan varje utförd

först X- och sedan Y-koordinaterna, där

motivering bedöms från fall till fall av

X avser den lodräta (NS) koordinaten

läggarlaget enligt ett på förhand utformat

och Y avser den vågräta (OV), det vill

prickprotokoll där varje led i rebusen

säga tvärtemot vanliga koordinatsystem.

värderats.

Koordinaterna anges således (NS, OV). Fel
på en koordinat i varje riktning godtas.

Idealtid

Fotoplocksprotokollet med lagnamnet

I övre högra hörnet på varje rebuslapp

påskrivet ska lämnas in vid målgång. Icke

finns information om lösningstid (l) och

lokaliserade eller felaktigt redovisade

medelhastighet (v). Detta ska användas

fotoplock belastas med prickar.

av lagen för att räkna ut den så kallade

Reseplock 

idealtiden (t). Idealtid är i förväg uträknad

Reseplock kan finnas placerade på

LACKTUELLT

och fastställd av läggarlaget och är den
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tid de anser att det i det ideala fallet ska

Nödlösningar och ledningar

höger sida av rallyvägen på ett avstånd

ta för respektive ekipage att lösa rebusen

Om ni inte lyckas lösa en rebus behöver ni

om högst tio meter från vägkanten.

och förflytta sig mellan kontrollerna.

inte bryta rallyt. I vissa fall kan det finnas

Exempel på hur plocken ser ut kommer

Idealtiden vid varje kontroll räknas ut på

en ledning till rebusen, vilket i så fall är

att finnas vid starten. När man finner

följande sätt:

angivet på rebuslappen. Rebusledningen

ett reseplock ska reseprylen redovisas

t= (s/v)x60+l = idealtid (i minuter)

finns då i ett kuvert som har samma

på det reseplocksprotokoll som ekipaget

s= sträcka (i kilometer) från föregående

nummer som rebusen. Denna ger en

erhållit vid start. Reseplocksprotokoll med

kontroll

ledtråd till hur rebusen ska lösas. Till

lagnamnet påskrivet ska lämnas in vid

v = medelhastighet (i km/h) angiven på

samtliga rebusar hör även en nödlösning,

målgång. Icke redovisade reseplock samt

rebuslappen

som kan öppnas om ni inte lyckas lösa

redovisade falska reseplock belastas med

l = uppskattad lösningstid (i minuter)

rebusen. Där finns ortnamn/geografisk

prickar.

angiven på rebuslappen.

position och tillhörande koordinater som

För att få sträckan från föregående

utgör lösningen på rebusen. Öppnade

Tidskontroll/TK

kontroll (s) används fordonets trippmätare.

ledningar och rebusar medför naturligtvis

Vid TK ska rallylag uppge antingen

Idealtiderna mellan de olika kontrollerna

prickbelastning. Om både ledning och

sin idealtid eller begära verklig tid. Om

adderas och läggs till det klockslag laget

nödlösning brutits för samma rebus

ekipaget inkommer senare än det ideala

erhöll vid start (ny starttid erhålls vid

räknas det som om bara nödlösningen

klockslag de räknat ut begärs verklig tid,

varje tidskontroll), varvid laget får fram

brutits. Förkommen eller icke inlämnad

annars anges idealtiden. Vid varje TK ska

sitt ideala klockslag. Vid kontroll ska

nödlösning eller ledning prickbelastas som

laget också överlämna (i ett för ändamålet

rallylaget kunna uppge detta ideala

en bruten dito. Tänk efter innan ni öppnar

avsett kuvert):

klockslag. Vid skylt med texten ”rallyväg

kuvert.

• en rebuslapp från varje kontroll längs

upphör” ska trippmätaren avläsas och

den aktuella sträckan en motivering för

varje rebuslösning längs den aktuella

med nödlösningar och dylikt är oerhört

Sexan

sträckan

skamligt och leder till omedelbar

Rallysexa med rebusredovisning samt

• obrutna lösningar och ledningar för den

diskvalificering och evig vanära.

utdelning av diverse priser kommer att gå

aktuella sträckan

”Småfusk” är däremot fullt tillåtet. Hit

av stapeln på Värmlands nation. Fördrink

När kuvertet lämnas in stoppas tiden

räknas till exempel att ”följa John”, att

serveras 18.30 och sittningen börjar 19.00.

och laget erhåller den starttid vid vilken

lura andra lag att avslöja rebuslösningar,

Passa tiden!

de senare ska lämna TK. Vid tilldelat

att med sitt fordon skymma plock och

klockslag får laget en rebus som leder

kontroller mm.

till nästa kontroll. Vid tidskontrollerna

Vinnarlag
Det rallylag vinner, som har samlat på sig

förekommer teoretiska och praktiska

Mutor

minst antal prickar under tävlingen. Om

prov, vilka lagen utan protester ska

Det är tillåtet att försöka muta läggarlaget.

två rallylag har samma antal prickar är det

underkasta sig. Regler för varje prov

Läggarlaget garanterar dock inte att dessa

slumpen som avgör segern. Slump avgörs

redogörs av funktionären endast en

försök automatiskt kommer att påverka

alltid med tärning.

gång och bör beaktas under stor tystnad

lagets prickbelastning.

Nästa rallyläggare

och koncentration. Dessa prov ingår
i tävlingen och kan således medföra

Målgång

Nästa termins rallyläggare blir det lag som

prickbelastning. Blaskan är förbjuden

Målgången, som är belägen vid

är bäst placerat, fått minst antal prickar,

utrustning att medha vid alla prov på TK.

Värmlands nation eller annan plats, ska

utan att inneha läggarimmunitet. För att

ske senast kl 17:30, då målet stänger.

inneha läggarimmunitet krävs att ett lag

För att undvika försening av rallysexan

tidigare har arrangerat ett RMC och att

uppmanar vi alla ekipage att respektera

minst hälften av de åkande medlemmarna

denna tid och inte stanna onödigt länge

ska ha varit delaktiga. Laget bör även åka

vid TK. Vid målgången sker inlämning

under samma eller ett liknande namn. Ett

av plockprotokoll och eventuell

lag som erhållit immunitet kan tillfälligt

heldagsuppgift. För att laget ska kunna

avsäga sig denna för det aktuella rallyt

återfå kartdepositionen ska kartorna vara

genom att meddela detta till läggarlaget

väl rengjorda.

senast under rallypuben.

Protester 
Eventuella protester från lagen mottas
och behandlas av läggarlaget. De ska vara

Heldagsuppgift 

utformade skriftligen på ett A4-ark och

Vid starten kan en heldagsuppgift

lämnas vid målet senast 10 minuter efter

tilldelas. Det åligger varje ekipage att

det egna lagets målgång, dock senast 17.30.

utföra denna efter bästa förmåga och att

Prickar

heldagsuppgiftens genomförande delas

• Fel uträknad idealtid eller ankomst efter
idealt klockslag: 1p per min
• Bruten eller ej inlämnad nödlösning: 25p
• Bruten eller ej inlämnad ledning: 10p
• Felaktigt motiverad rebuslösning: 1-20p
• Ej inlämnad rebuslösning: 20p
• Rebuslösning som redovisats på annat
sätt än regelverket föreskriver: 10p
• Ej/felaktigt redovisat eller ogiltigt plock: 10p
• Ofullständigt genomförd eller redovisad
heldagsuppgift: 1-20p
• Praktiska och teoretiska prov: 0-10p
• Ej medförd utrustning: 1-15p
• Brott mot gällande trafikregler eller
verkligt fusk: diskning

prickar ut i varierande mängd.

Bruten tävling 
Bruten tävling ska omedelbart meddelas
läggarlaget; se journummer.

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

Fusk 
Verkligt fusk, såsom åverkan på
kontroller, plock, rallyväg eller andra
deltagande fordon eller manipulerande
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redovisa den vid målgången. Beroende på
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