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Baskenytts reportageteam ska nu riktigt tränga In under skjortan på
vArahjältar. Vi börjar i Tobisborg med att lyfta på skalet \iII
Aprikos-Gustav Johansson altas vår favoritfrokt.
Varrör kallu du rör Aprik08-GU.taV?
Ja säg det, kan det vara min näsa de syftar på?
VI vet IngenUng. Vad har du liIt rör b6eker på lenalte Uden?
Jag har precis studerat klart Dahla Dahlkvlst senaste bok om hans
bästa fIn!er och DUhar jag börjat på en bok om Sveriges bästa
landalag genom tiderna "Svea Rikes Lag" heter den, verkar härligt
tjock och djuplodande, dIirkan jag säkert f! några nya uppslag att
llIrapågarna.
Vad lagar du nir ni har en romantisk hemmakvill?
År det match dagen efter är det viktigt att ladda fBrrAdenmed
kolhydrater
O~h om ni dtter pi en liten mm pi videon, vad ler ni di hellt
pi?
Senast sAgjag videon dAvi spelade mot Ravl eller som spelarna
kallar den, hAUI er DU tjooga kulan, hl, hl, hl.
Om nir ni nu .Itter Mh mYler 110Iran vad Iynnar nI pi rör
musIk?
Sedan förra sorrmaren har jag lyssnat på elaa Clao Italla med
landslaget .
Hur trin du med Dvel, att jobba med Ialtbllar om trAna
Ba.ke?
Det lir en pojkdr!!m som gått I uppfyllelse. skall jag sägallll
Hir, ta min nbduk Mh torka tirarna, minnlIkai

(klen typ, den dlirlll)

Nu åker vi till Baske och ser vem vi hittar dIir.
Hallå Kapten Morgan
Klart Skepp II!III
Klart .kapp pi dig sjilv du. Har ir det nu med maten I lottan?
Jag fArmagknip av det mestall I Faktiskt
Hinner da 1isa mydet bilc:kar till han?
Mest min dagbok, givakt, höger om, helt om, manöver.
Vad tittar da på rör mmer?
BJArockaroch Flottans kicka goaaar är mina favoriter.
Vad lyssnar da pi rör musik nir da kör hem pi fredagarna?
Jag lyssnar bara på sjörapporten, det lir kulingvarning väst om utalra
I natt. Visste ni det?
Ni men lIDvet vi, ta~k si mycket och Iy~ka tDl med ubåtsjakten.
Klaaaart skceepplll

lblMdluIrmanlust 8ItskAllapi MendAbo mu beb....ta sig B:
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VI drar oss nu frAnbanmen upp mot centnJm. I byns köpcentra söker vi c:fter
Mangadona Wiege, det lir kö lAngtut mot busshAllplatsen,men vi lyckas
tränga oss in. Tyvärr 8OV~Mangadona ännu (kl 3 på eftamlddagen), Linus
skymtas vid godisdJsken, vi köper var sin coca oola och börjar spraka med
direktören för varuhuset -Mangadonas far Kalle.
Sover Manp lin3e om dllpftl8?
O1roligtnog, Uingrelinjag.
Han ser stor och vAlvixt at, Iter han mycket?
Han I!~ mer nu, lin nIirhan jobbade på SeUbergs och körde sopor.
Spelar han mycket musik?
lo, just nu övar han RmI!Iaingskassans truddelutt "för din egen skull",
Osten kompar på basen och Torgny spelar fiol.
Hur Ar det med spriten?
10 jag har en flas1cablir I kasSan, om vi ska.....
NI det var Inte sAvi menade, det var nArmut Maaga vi tinkte pi.
lodA han handlar ut tlll mig!
Brukar ni ha gemensamma videokvillar?
loviBBt,nu senast vlile Manga se "Sveket" av Bergman. ~gt han 88 att
han kände sig grön på nAgotvis?
Han fyllde tjugo Ar I ~or, vad nek han för presenter?
BIt aIlmiint tack får de roUga ballongerna! I Frogan och jag sU~ ha samtal
med Mangs om blonmor och bin nu, det lirjag mycket glad över, för jag
tyckte det var genant nIir Linus1Ol1dflradedet för mig hlirfårleden, hur det
fungerar egentligen. lag tyck~ det v~kar konstigt med de dIir smA
grodynglen SDIII...............................
Hm hmmm, nek han Inle "'00 bok från slakten eller så?
lo, han fick Stora KOkboken, den lir han mycket glad över och läser
dagligen l, och sa fick han ett säsongskort till Maritim. NII klockan lir snart
fyra, nu mAstejag göra bacon och ligg till Manga, han skall Ivllgoch bowla
kl 5 sa han miste vllckas och ha ftuk08t, ica lca på er.
lca lca och lanthandel på dig sjUv kaDell
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Omtumlade eftel'besöket på varuhuset drar vi 088upp mot frltidsomrAdet
och campingen. Här verlcarvara action på tennisplan. Tittal där springcc en
liten en med fula knä och pAandra sidan star en lAng snorkel med heIsldigg
och viftar med ett rack. Nä men det är Plutten och Osten tvAärrade vetaancc
I Baske fotbollslag.
Det Ar sUnt att koppla av med pensIoninsport nir man ir så gamla
som ni ir?
Det är finnusvArareatt träffa den här bollen. Den är mycket mindre än en
fotboll dlcc hur Osten?
la jag 88till dig att köpa ett rack, o vänta lite detta mAstejag skriva upp och
använda I revyn, det var sa roligt sa det Idlla I skäggel
Har har ni rätt era nneknamn? skall vi börja med dig Osten.
När vi var på skolulf1ykthade aUa de andra med sig chips, ostbAgaroch sAnl
Mor skicka lÖgadsl11med mig, det tyckte dom andra var sa roligt sa dorn
började kalla mig Osten bara får jag inte hade nAgonabou, abou.
Och har ir historien om ditt smeknamn PlaUen?
Det var Mle som började, jag lovade henne gnid och gröna skogar när vi
skulle på det finta gAngenoch da sa hon med den lille Plutten. Fast I flottan
kallar dom mig torpeden, dom har kanske sett mig på annat vis, du vet när vi
star fenttan tjugo man I duschen da..............
Del Aren jilda tar vi aldrig Ar mer en en sex 'Ila man pi trinlngen då,
om det Onns risk att bU torpederad.
O vänta lite detta mAstejag skriva upp och använda Irevyn, var är pennan
den ska va I skägget \hopa med anteckningsboken.
AdJiI då, Baska Erall F1ynn och sUlariigarens påg.
BaskeiJytt rann det bist att avslata Intevjun och limna tennisbanan
Innan vi blir bestulna pi pennor och anteckningsblock.

Vi gir tUIbakamotbynscentmm.Tittahärkommerbaskes :..

kommande superstjärna Fitmllnus "Ihms. Wlege cyklande (med
munnen fuUav godis). VI tar han på rak arml
Har du nAgon ravorltska\despelare Llnus?
OOOja, musse pigg, kalle anka, batman, sju små dvllrjarna, emil I
llInneberga, fred flinta, Asa-nisse,aprlkos-gustaf, magnus och brasse
och
Ja jag trar det ricker nu IInus, har da nigon favorltmat ?
Sega rAttor I chlpsdip
Din favorlllllm ?
Rasmus på luffen
Har du list nAgon bok den senaste Uden ?
Emil och grIseknoen
Lyssnar da mycket pi musik 'l
Ja mina brlldcr ajungcr för mig pi kvlillarna när vi gir och lägger
088.
Ja, det verkar ju trevligt?

GAinte och""',,-

t Se på mig I

--l
Skajagjag Jag gjorde detdel' bil medlem

'17.:0 och blev en man.
SIAtUll .,!:,,,,,,,,,, .,'"
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Yra av storstadsUvet tar vi en tur ut pA landet och van träffar vi
inte där om en arman av profilerna I Baske, nämligen lIIUIbriIc:kan
och mAlsJcytten Bant Ake "bagdad" DahJkvist
Vi har tagit OSSut tiD gyllebo mr att intervjua honom och det
verkar som alt han är I garaget, hoppsan dA, har rvetsu det vlntU
Jaja miinl
Har da någon ravoritakldelpelare Bagdlld 1
Nä,snanue favorltbllar, typ plymouth vallant, dodge dart, opel
kapJUinoch skoda coupe, brum bmum.Men r..orltrllmerhard. vII,
JodA,dethar jag,"Bagdad care"och ROyoch Rogers macken lir fina
kI888l1tersom jag uppskattar.
Da har Inte ett litet nnt matUpl att ge 01181
Mat? Nja,det blir mest dIycker mr min dellI
K8Dlke någon bok 10m da kan rekommendera dA 1
Skulle vara volvos vedtatadsbandbok i sAfaIl,den lir Inte duml
Har Ar det med maliken dA 1
Jo får tull8l1,8Afort jag har betalt elriiknlngan sAska blirnog bU fart
pAstereon.

Trött pAkatter somluer kring benen och rvetseIoppor som yr kring
huvudet avslutar vi denna reportageresa I Baskes undetbara värld.
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Jubileumstävling
1. När grundades Baskemölla IF och varför? a....................
b............................................................................................

2. Vem var avbytare och vem 8Jorde fjärde mAlet I
matchen mot Vallby-Salarp 1934? 8..................................
b...........................................

3. Vad har filmen 1939 f'år gemensamt med Rolf Åba-g
1. FOdelseAr X. DebutAr 2. ComebackAr

4. Året efter blev OS i HIUsingfors InstJilll Åven en av
Baskes matcher blev denna säsong instl!Dd. Vad var
anledningen?
1. Regntung plan X. Domaren uteblev 2. Sillen gick till

5. Ge namnet pA Baskes Gudfader. -
1. Don Corleone X. Al Capone 2. Osten JÖfI880n

6. 1943 orsakade Rolf Åberg en straff. Mot vilket lag var.
det? Vem var det han fällde? Varför blAstehan själv
straff? a............................
b...........................................
c....................................................................................

7. Vem var den förste spelaren 1Baske ~ anviinde
benskydd och vad fick han I akadeatAnd när benen
blev avsparkade första matchen han anviinde dom?
8.m.m m.mmm..b...............................

8. Walter lir en av vara mest kilra domare. Nlimn de tre
sämsI dömda matcherna där vi trots allt vunnit.
a. MotstAndare Årtal............
b. ........................
c. ........................

9. 1990 Inf'årde Bobby Robson förbud mot kramar och
pussar l samband med gllidjeytlring vid gjorda mAL Detta
förbud fick vi redan 19721 Byke vid ett IIfom1igt
stonnöte. Vad var anledningen?
1. Ostms skJigg X. Ostens skJigg 2. Ostens skJigg

10. 1952 spelade Baske kvartsfinal I YA-cupen. V Im gick
pA linjen I motstAndarlaget7 (Han bar även en känd bror).

mm mm..m mm...m.m. /~~~'\
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11. 1957 lämnade en finna I Baske In ett anbud på att mAla
om omklÄdning&-rummet. Den ene brodem skulle mAla .
utsidan och den andre insidan.
Vadhetteflnnan?
loBrödema Bliver X. Bröderna Hom 2. Bröderna Bräder

12. När blev detfärdlgmAlat?
1. 1972 X.1980 2. aldrig

13. 196310vade samtIlga spelare på speiannötet att?
1.KommatillallamatdIer .
X. Betala medll'mSllvglften
3. Träna flitig!

.............................................

14. 1965 var ett mJiridlg! Ar, det serverades nämligen inte
smllrgAstArta på speiannötet. Vad bjöds det på IsUlllet?

15. Vem blev inte full på spelarrnötet 1987?
"''''...............................

16. Baske Trendlaget. 1968 slog Beatlesmodet till I Baske. .
1978 slog sJdnhead modet tilL Vem är den person som har
haft Ulngstoch kortast (Inget) har I Baske?
.....................................

17. 1972 var Alvln Holm,.Baskes ordförande uppe och sAg
en match. VIlken fiirg hade han på kavajen?
1. Röd X. Oul 2. Han hade Ingen kavaj alls

18. 1975 på hösten hade vi bortamatch mot Oyllebo och
blev avblAstamr offside 14 gAnger.Vem dömde? (obs Inte Walter)
...............................................................



19. 1978 fick vi Ö11III1en chafför till bortamatålema.

Villcen könIIrola gick Boberg i. hur lAng tid tog det bman
Bobtrg fick I1implighetsintyg och vad hade polisen fIX-
invlindningar mot det? a b...........................
c............................................................................................

20. 1982 hade vi m bArdYA-cup match mot TomeIi11a.
Vem hade glömt att ta ut vattenspannen till sidlinjen? (den
~h1)..........................................................

21. BftcrAtstod Rolf Åberg I duchen och ajöng. Vad sjöng
han?
I.Skomagare Anton X. JsJl House Rock 2. Helan gAr

22. 1985 värvades Bemt Bagdad DahIIcvIsttill Baske. På
vilka vlllcor?
1.Pr!gök
X. Rabatt pAloppmadcnaden
2. Valfri bror med pArnatchm1a

23. 1988 fick Baske sitt ftiI-staUSA proffs. Vem lir det?
Villcensport utövar han egmt1igen och mellan vilka Arvar
han presldmt? a.................................................................
b c...............................

24. 1984 glattade Jngeman Ni1sson i trappen och bröt
benet. Vad glattade han pA?
1. Timotej c:iuuqx> X. Jeans peruk 2. Lux tvAt

25. 1990 fick spelarna i Baske vllrldens bästa tidning. Vad
heter den?
t. F1B Aktuelh X.tCA Magasinet 2. BASKB-NYIT

Svaren kmmner i nästa l1UJIIIJlCI"av BASKB-NYIT

Rödspotta 19:85/kg
lat/. ..sv

Blåval 7.895:-
Hel bart ca SO ton

Prästost 49:83/kg
HögkyrtJig

Ädelost 505:-/kg
24bnt

Getost l2:50/kg
- bom,korlnlflls

Farkost 24:32/kgBrictUg

L~~st
r 1Jtedgade.

fiJl.;t.: och so m~37 /kg

WYGES LIVS
Mr rordea lom !aleIf krisen


