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LÖGARBRÖDER!!     
  

    
Då   hösten,   på   grund   jordaxelns   aldrig   åtgärdade   skevhet,   inträder   så   tydliggörs   hur   evolutionen   utrustat   
luleborna   med   en   samlingsiver   av   nästintill   maniska   proportioner.   För   att   överleva   den   stundande   
vintern   krävs   att   allt   ätbart   lagras   på   hög.   Så   stark   är   denna   drift   att   inte   ens   matförsändelser   i   form   av   
en   5   dagar   lång   ambulerande   Ilandshjälp   förmådde   mätta   visthusbodarna.   Blåbär,   lingon,   älgar,   
skivlingar,   soppar   och   riskor   alla   ska   de   samlas,   syltas,   saftas,   skjutas,   slaktas,   förvällas   och   frysas.   
Den   ende   som   delvis   förmått   kväsa   denna   samlargen   är   Lögaren.   Grogrunden   till   detta   epigenetiska   
konststycke   är   sannolikt   lögarens   vetskap   om   att   allt   som   egentligen   krävs   för   att   uthärda   vintern   är   
badbyxa,   handduk   och   ett   glatt   umgänge.    Men   nog   talat   om   detta   samlande,   låt   oss   i   stället   samla   ihop   
oss   och   göra   en   

  
ÅTERBLICK   
på   den   gångna   vårens   prestationer.   Där   minsta   antalet   insamlade   poäng   uppvisades   av     

  
LÖGARMÄSTARE   

Jan   Hermansson   
som   därvidlag   övertog   titeln   från   sin   broder   Nils.   Nästan   lika   broderligt   gick   det   till   i   vattenpolon   där   
Flytvästen   och   Fumlaren   delade   på   andraplatsen.   Stafetten   kommer   att   gå   till   historien,   som   den   stafett   
som   inte   gick   till   historien   eftersom   ingen   tycks   komma   ihåg   hur   den   slutade.   En   lätt   förbryllad   jury   
hyllar   terminens   segrare   och   eventuella   stafettvinnare   men   en   vördsam   bugning.   Men   nu   är   klockan   
slagen   för   en   liten     

  
INBLICK   
i   juryns   arbete,   som   på   något   märkligt   sätt   tycks   vara   förutspått   i   1917   års   kyrkobibel.   Ty   där   står    ”I   
ditt   anletes   svett   skall   du   äta   ditt   bröd”.   Och   helt   i   enlighet   med   profetian   så   inleddes   jurymötet   med   
bastu   följt   av   mackor   från   Dagobert.   Om   det   som   därefter   skedde   också   var   förutspått   får   vara   osagt   
men   det   hade   inte   ställt   nämnvärt   höga   krav   på   eventuell   spåman:   Ingen   införing,   ingen   avföring,   
oklanderligt   handikappbelastningsfastställelseförarbete   av   Christer   och   givetvis   ett   grenprogam   som   är   
lika   begripligt   som   genialiskt.   Att   dessutom   Nalle   från   och   med   nu   kan   ståta   med   titeln   Stående   
Hederslem   får   nog   inte   bookmakers   landet   runt   att   tratta   på   ändan   av   förvåning   med   tanke   på   att   han   
förtjänat   det   med   råge.   Grattis   Nalle!   Nu   är   dock   dags   att    gnugga   igång   kristallkulan   för   en     

  
UTBLICK   
mot   Lögardagen   den   13:e   september   klockan   07:45   då   vi   med   fast   grepp   om   badbyxa   och   handduk   ser   
fram   emot   det   glada   umgänge   som   en   samling   lögare   alltid   utgör.   Väl   mött   bröder.   

  
STAFFAN     NILS      JAN      CHRISTER    JOHNNY    BJÖRN   

  

Efter   en   alldeles   för   kort   tids   lögande   har   
Lögarbroder   nr   210,   Rune   Sundmark   

simmat   in   i   lögarhimmelen.   Rune   uppvisade   intresse   och   engagemang   av   sällan   skådat   slag.   Han   
lämnar   oss   med   en   stor   saknad   men   även   många   roliga   minnen   och   inte   att   förglömma:   Gråsjälören   

runt.   Tack   Rune   för   allt   det   du   gav   oss.   


