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LÖGARBRÖDER!!   
Svininfluensa   skriver   morgontidningarna.   Men   lögaren   sätter   inte   morgonkaffet   i   
vrångstrupen.   Svininfluensa   skriker   sena   tv-nyheterna.   Men   lögaren   mumsar   oberörd   i   
sig   det   sista   av   kvällsfikat.   Må   vara   gris,   må   vara   fågel   eller   galen   ko,   lögaren   lever   
trygg   i   vetskap   om   att   på   kroppar   som   i   åratal   tryckimpregnerats   med   klor   biter   inget   
tarvligt   litet   virus.   Men   låt   oss   nu   —   innan   vi   åter   låter   våra   kroppar   härdas   i   Luleås   
kommunala   klorlake   —   göra   en…   
  

ÅTERBLICK   
på   det   gångna   året.   Det   tisslades   och   tasslades,   många   trodde   han   var   slut.   Men   han   har   
nu   gjort   framgångsrik   comeback   fler   gånger   än   Muhammad   Ali.   Han   har   dessutom   gjort   

bröderna   Hermansson   segerrikare   än   systrarna   Williams.   Som   sagt:   det   fanns   tvivlare   
men   när   han   likt   en   våt   vit   Usain   Bolt   forsade   fram   mot   ytterligare   en   seger   gavs   inte   

längre   rum   för   tvivel.   Hatten   av   för   vår   
   LÖGARMÄSTARE   

Jan   Hermansson!   
I   poloserien   gick   dock   lite   tyngre   för   bröderna   Hermansson   och   övriga   flytvästar   som   
fick   hålla   tillgodo   med   en   tredjeplats.   Fumlaren   lyckades   att   knipa   polosegern   en   
hårsmån   före   Pajen.   Men   där   tog   också   Fumlarens   krafter   slut.   Ty   när   det   var   dags   för   
stafett   så   var   det   inget   snack   om   vem   som   skulle   komma   sist.   Vann   gjorde   Pajen   tätt   
följd   av   Flytvästen.   Våra   bodensiska   badarbröder   fick   återigen   se   sig   slagna   i   såväl   polo   
som   tonsim.    Men   nu   till   något   helt   annat,   nämligen   en...     
  

INBLICK   
i   juryns   slitsamma   vardag.   På   dagen   109   år   efter   det   att   Östen   haft   sin   första   namnsdag   
samlades   juryn   i   lokaler   tillhandahållna   av   Sveriges   största   bostadsorganisation.   Efter   
ett   bastubad,   där   tröga   hjärnor   smordes   upp   med   malthaltiga   drycker,   tystades   kurrande   
magar   med   smörgåsar   och   chips.   Allt   detta   för   att   inget   skulle   störa   
handikappbelastningsfastställelsearbetsprocessen   som   därvidlag   förflöt   exakt   lika   
smidigt   som   förra   terminen.   Detta   befanns   senare   bero   på   att   förra   terminens   siffror   
användes   som   underlag.   Lyckligtvis   uppmärksammades   misstaget   och   nödvändiga   
korrigeringar   genomfördes.   Avföring   såväl   som   införing   noterades   vara   av   angenäm   
karaktär.   Avföringen   genom   att   vara   obefintlig   och   införingen   genom   att   innehålla   
Christer   Kågström   och   Mats   Sjöberg.   De   tu   välkomnas   i   Flytvästen   respektive   
Fumlaren.   Nu   kan   vi   dock   inte   undvika   att   göra   en...   
  

UTBLICK   
som   är   fast   fokuserad   på   Lögardagen   den   12   september.   Dagen   då   badsugna   lögare   
sniffar   i   vinden   och   följer   den   omistliga   doften   av   klorerat   vatten   till   Pontusbadet   där   vi   
träffas   fem   minuter   innan   öppningstid   och   gemensamt   rycker   i   handtaget   tills   dess   att   
badmästaren   motvilligt   öppnar   och   så   tillvida   officiellt   inviger   en   ny   termin   i   våra   
lögarliv.   
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