
Klubbens stærkt iltmangelramte pa
tient, Fribonden, har gennem meget
lang tid været indlagt på intensivaf
deling. Forsøgsudskrivninger til gen
optagelse af sædvanligt arbejde har
gang på gang slået fejl, idet selv be
skårne udgivelser medførte voldsom
me tilbagefald med påfølgende haste
indlæggelser i ilttelt. I den seneste tid
har patienten været under tilsyn og
kyndig behandling af den højt estime
rede lungemediciner, professor, over
læge, praktiserende speciallæge, dr.
med. phd. Anders Jønsson, der inde
står for sluthelbredelsen og kun bereg
ner sig sædvanligt honorar herfor.

Professoren, der i den første vanske
lige tid vil bære hvid ansigtsmaske,
hvid kalot, hvid kittel og sorte træsko
- en forholdsregel, der er nødvendig
gjort af hans fortsatte virke som adjun
geret professor ved fjernøstlige, lunge
medicinske klinikker - vil derimod
ikke beregne sig vederlag for sine
journalistiske og redaktionelle bestræ
belser.
Vi her ønsker til lykke og lover - mod
reduceret honorar - at bistå ved gen
fødslen med råd og vejledning i det
omfang, tiden og vore interesser til
lader det.



Udviklinger og nye mål

Som vore læsere vil vide, er vor stra
tegiske planlægning rettet udadtil mod
den globale verden, vore redaktioner
og trykkerier i Moskva og Ulan Bator
er ved at komme i omdrejninger, og de
første prøveeksemplarer foreligger nu.
Desværre er vore i øvrigt intelligente
og veloplyste læsere for langt største
partens vedkommende etsprogede,
og i hvert fald ude af stand til at læse
russisk og mongolsk. Vore publika
tioner fra disse redaktioner vil derfor
- ikkeolive iidbudther i landet. Senere
overvejes dog et tillæg på dansk.
Vi er nu kommet meget længere med
forberedelserne til rejsen til Syd
amerika.
Kompagniet har besluttet at sende en
2-mands delegation med henblik på
indledende sonderinger, der kan
afdække det utvivlsomme behov for
redaktioner med udgivelser i disse
spændende områder.
Gennem "Folk til folk" og den fra
folkeskolen velkendte organisaton
"En ven i den. tredje verden" har vi
etableret kontakter med nogle meget
sjældent forekommende indianer
stammer i såvel Andesbjergene, som
i Amazonas.

Det er selvindlysende, at rejser til så
fjerne riger med så sære skikke kræver
tilpasninger - skik følge eller land fly,
som man siger. Med særligt henblik
på de usikre forhold i Amazonas har
delegationens øverste ledelse derfor
fået indopereret en kolossal, men me
get klædelig tallerken-underlæbe, og
delegationens anden deltager er blevet
udstyret med nogle voldsomt impone
rende hængeører. For ikke at vække
utilsigtet postyr på rejsen har kompag
niet dog besluttet, at implantering af
henholdsvis tallerken og bambusspyd
-i:lace måfindestedrfør destinationen er
nået.
I Andesbjergene er påklædning og
levevis som bekendt anderledes -
meget koldt er der. Blandt andet er
hovedbeklædning uomgængeligt
nødvendig. Delegationens anden
deltager har derfor i det subkulturelle
miljø på Nørrebro indkøbt 2 hatte.
En meget flot, stor sombrero med
indgraverende gudeafbildninger og
slangetegn til sig selv, og til dele
gationens øverste ledelse den vel
kendte sorte bowlerhat, somalle
bærer dernede.
En ankomst uden gaver er utænkelig.
Gennem den velgørende og uegen
nyttige organisation "Folk til folk" er
vores dejlige påklædning udbredt til
store dele af verden - ja, en bekendt
mente en gang i en fjernsynsudsen
delse at kunne genkende sine gamle
bukser på en indianer dybt i Amazo
nas skove. Inspirationen var lige for.
Et greb i vore skabe - og vupti
kufferten var fuld.



Kondition er en god ting også ved
stillesiddende aktivitet - både ved
arbejde og spil. Det har man vidst i
lange tider, se nu bare denne elskelig
personlighed kendt på den storpolitis
scene i 30'eme og 40'eme. I hans til
fælde kan man om de fysiske udfol
delser med rette sige: Bedre sent end
aldrig. Han ejede verdens største pri
vate kunstsamling, og i de nævnte år
tier besejlede han om sommeren dan
ske og svenske farvande i sin usan
synligt elegante lystyacht.
Hvem var han?

HOVEDSPONSOR·, TAXA MOTOR.

En kendt problemkunstner,
der ønsker at være
anonym,nemlig Peder
Raunsøe,har igen skabt
røre om sin person.
Uopfordret har han
indsendt viste opgave,
som han som ægte problem
skaber,har glemt løsninge·
pA. Han er heller ikke

sikker på,om diagrammet er det rigtige,
og om det er hvid eller sort der
trækker. Løsningen sendes til ovennævnt
på hans adresse,sorn han har glemt at
medsende. Problemskaberen havde endog

underfrankeret brevet til redaktionen,samt stilet den til sit
hoforgan Jyllands Berlingske Politikkens integrationsredaktion,
att: Pia Haarder. Ak ja,redaktionen glæder nu til en lille
pause,når Anders Jønsson fremmer Fribondens overleven.

Selvmat i 3 5 træk
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Vi har modtaget ovenstående læserbrev.
Da redaktionens translatør er på barselsorlov/sabbatår/
retrætekursus og aktivering i puljejob,har det været
umuligt at få fat i vedkommende. Det er jo ikke blevet nemmere
da hun samtidig er på dannelsesrejse i'Grønland.
Redaktionen bringer derfor en kort ekstrakt af indholdet der
lyder: ''Hikker man,betyder det,at en ven eller et familie
medlem taler om en. Hvis man kan gætte,hvem det er,holder
hikken op. Nogle siger,at det betyder,at en af det modsatte
køn tænker på en -ved man hvem,holder hikken op!"

Med venlig hilsen
Chefredaktøren.


