
Hej! 

Vad vi gör i dessa tider? 

Jo, hjärngympa. 

Vi blev imponerade av Jonas von Essen i 

programmet ”Smartare än en 5-klassare”. 

Vi har hållit på i en månad och lärt oss 

svenska älvar, Centralamerikas länder, 

Sydamerikas länder, svenska 

landskapsdjur och blommor, Sveriges 

Kungar under 1600, 1700, 1800 och 1900-

talen m m. 

Siffror är för en del inte något som kan 

vara roligt, men det är som von Essen 

säger ”tvärt om” och han har rätt. 

 

Kolla in den här sifferkombinationen: 

620020559110727941034015849016711955474057574112075 

Det är ju inte riktigt klokt att sitta och memorera alla dessa siffror! Lillemor blev imponerad 

när jag hade alla rätt. 

För den oinvigde finns det inte något vettigt i dessa siffror. 

Men det är just vad det är. 

 

Siffrorna är en del av midsommaraftonens meny! 

De fem första siffrorna står för Jansson, de tre kommande står för sill och då kan Ni räkna ut 

vad som kommer, jo naturligtvis potatis. 

Varför är det så roligt? 

Jo, det är att bygga upp en berättelse och omvandla orden till siffror och sedan rabbla upp 

dem, utan fusklapp. 

 

Om man skall minnas t ex Gotlands djur och blomma, som är Igelkott och Murgröna, så 

bygger jag upp en bild på en golfbana, om det finns någon golfbana på Gotland, vet jag inte, 

men det är inte så noga, man bygger helt enkelt en. Men det konstiga är att jag inte spelar med 

en vanlig golfboll utan en kotte.  Jag lyckas vid ett tillfälle göra en eagel. Igel. Men det var 

bara turen för jag var ju nybörjare och hade nyss fått Grönt kort, så de flesta slagen hamnade 

utanför banan och slog i muren. Murgröna. 

 

Eller vad sägs om Karl XIII, när han sitter på toaletten. Tretton tycker många är ett olyckstal. 

Ja i det här fallet är det det. Han var ju lite gaggig så han satt med ett sandpapper i handen. 

Den bilden glömmer man inte i första taget.  

 

I går kväll såg jag ett program på TV om den högsta byggnaden i Tokyo. Tokyo Skytree. Jag 

tyckte det kunde vara roligt att komma ihåg hur hög byggnaden är och när den invigdes. 

Den är 643 meter och invigdes år 2012. 

För att lättare komma ihåg detta, tänkte jag mig att, högst upp sitter det en jättestor katt och 

jamar. För att omvandla JaMaR till siffror, har jag lärt mig att J = 6, M = 3 och R = 4, alltså 

634 meter. 

Årtalet: får jag fram genom att tänka på vad en katt kan leka med, jo ett nystan, NySTaN. 

N = 2, S = 0, T = 1, N = 2, blir år 2012. 

 

Vildapelblommor på Rönningen 



En rolig övning är att man har olika punkter på kroppen, håret, öron, ögon, näsa, mun, haka, 

armhåla, navel, knän och fötter. 

I håret sitter ett rysligt monster, ur öronen växer det lönnlöv, en hamburgare i stället för öga, i 

näsan två ätpinnar, i munnen ser man en fotboll, på hakan hoppar det en känguru, i armhålan 

är det en indisk gud med tre armar, i naveln en arg gubbe, mellan knäna ett kassaskåp och 

slutligen står man på alger. 

Vad är nu det här? 

Jo det är de tio största länderna i världen. 

Ryssland, Canada, USA, Kina, Brasilien, Australien, Indien, Argentina, Kazakstan, Algeriet. 

 

Hör man namnet Surinam, (som jag aldrig tidigare hört talas om) jaha ja, det ligger inklämt 

mellan Guyana och Franska Guyana i norra delen av Sydamerika.  

 

Att följa sjörapportens platser blir mer intressanta när jag vet var de olika områdena ligger. 

Veckans inköpslista memoreras hemma för säkerhets skull. Jag kan ju ha glömt lappen på 

köksbordet. 

 

Just nu håller Lillemor på med Afrikas länder (går in på seterra.com och testar kunskaperna 

gång på gång). Jag jobbar med att lära mig Gamla och Nya testamentets böcker och mer om 

Tor och Oden. 

Intressant och roligt.  

 

Hälsningar  

Lillemor och Sölve Kaltenbach 

 

 

 
 Älg vid Lundstedts 


