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LÖGARBRÖDER!!   
  

I   begynnelsen   fanns   inte   Lögarbröderna.   Men   livet   är   en   källa   till   ständig   förändring.   Några   av   de   
större   förändringarna   kan   noteras   i   samband   med   att   mannen   fyller   35   år.   Då   har   fredagens   roll   som   
given   partykväll   bytts   ut   mot   medvetslöshet   i   tv-soffan   efter   två   glas   lådvin.   Även   samspelet   med   
hustrun   har   förändrats.   Förslag   som   förut   bemöttes   med   ett   glatt   ”hoppsan”   kan   nu   lätt   bli   sopade   
under   mattan   med   ord   som   ”ser   du   inte   att   jag   löser   korsord?”.    Förändringar   som   dessa   förvandlar   
lördag   morgon   till   ett   potentiellt   problem.   Pigg   och   utvilad   har   nu   mannen   högt   stående   förväntningar   
på   sin   närmaste   omgivning   som   allt   för   sällan   låter   sig   uppfyllas.   Att   denna   problematik   inte   är   ny   
framgår   av   att   flertalet   religiösa   skrifter   tar   upp   den   och   förordar   att   mannen   löser   det   hela   genom   att   
med   en   lagom   dos   våld   få   en   attitydförändring   till   stånd.   Men   i   ett   samhälle   som   aspirerar   på   att   vara   
sekulärhumanistiskt   krävs   en   bättre   lösning.   Sålunda   påbörjades,   i   mitten   1950-talet,   sökandet   efter   
lösningar   där   mannens   överskottsenergi   kunde   erbjudas   utlopp   genom   ”såväl   psykisk   som   fysisk   
stimulans   i   en   miljö   med   dominerande   inslag   av   värme   och   fukt”.   Att   sedan   harmonin   i   hemmet   
ytterligare   utökas   genom   att   mannen   med   jämna   mellanrum   bringar   med   sig   prestigefyllda   priser   och   
pokaler   som   skänker   lyster   och   glans   åt   varje   finrum   gör   inte   saken   sämre.   Men   låt   oss   nu   inte   gräva   
oss   allt   för   djupt   ned   i   lögarhistoriens   skapelseberättelse   utan   i   stället   göra   en    ÅTERBLICK    på   den   
säsongen   som   passerat.   Där   det   visade   sig   att   den   man   som   haft   absolut   mest   överskottsenergi   att   göra   
sig   av   med   den   gånga   våren   var   vår   nye     
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t ätt   följd   av   duracellkaninerna   Mats   Sjöberg   och   Christer   Kågström.    Dock   tycks   det   som   om   Johnnys   
överskottsenergi   inte   smittade   av   på   övriga   fumlare,   ty   blekare   insats   får   man   leta   efter   länge.   Såväl   
polo   som    stafett   blev   en   envig   mellan   Paj   och   Flyväst   där   Flytvästen   lade   vantarna   på   polobucklan   och   
Pajen   efter   hård   kamp   segrade   i   stafetten.   Gråsjälören   runt   kombinerade,   som   alltid,   enastående   väder   
med   god   förtäring   och   en   trevlig   samvaro.    Från   Vansbro   rapporteras   att   ett   antal   energiska   lögare,   med   
framgång,   sprattlat   sig   i   mål   även   denna   sommar.   Men   nu   en   kort    INBLICK    i   hur   juryn,   som   denna   
gång   överlistade   självaste   SÄPO   för   att   ånyo   ta   länsstyrelsens   bastulokal   i   besittning,   utförde   sitt   
förvärv.   Införingen   såväl   som   avföringen   befanns   obefintlig.   Däremot   skedde   en   del   justeringar   av   
medlemsstatus:   Gunnar   Isberg   och   Björn   Ohlsson   kan   hädanefter   och   för   all   framtid    titulera   sig   som   
hederslemmar.    Joakim   Boijort,   Jan   Schröder   och   Anders   Wikström   har   på   grund   av   olycksaligt   valda   
vistelseorter   fått   se   sig   omvandlade   till   MRK.    Till   slut   en   längtansfull    UTBLICK    mot   Lögardagen   
den   14:e   september   klockan   07:45   då   de   män   som   förärats   med   tillräcklig   insikt   över   sig   själva,   sin   
energinivå   och   verklighetens   beskaffenhet   i   övrigt   kan   ses   stå   och   stampa   på   trappan   till   Pontusbadet   
redo   för   ytterligare   en   urladdning.     

Väl   mött!   
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