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Falska   nyheter,   trollfabriker   som   fabricerar   internet-propaganda   och   sist   men   inte   minst   presidenter   
som   framför   ”alternativa   fakta”.   Under   detta   bombardemang   av   undermålig   och   direkt   felaktig   
information   visar   allt   fler   medborgare   tecken   på   missmod   och   allmän   förvirring.   Dock    inte   
Lögaren   ty   han   vet   att   han,   vid   tvenne   tillfällen   varje   år,   blir   försedd    med   oförvitligt   korrekt   och   
väl   sammanställd   information   i   en   kortfattad   skrift   som   sammanfattar,   förtydligar   och   klargör   det   
viktigaste   av   de   världsliga   tingens   tillstånd.   Så   låt   oss   nu   genom   att   göra   en    ÅTERBLICK    på   den   
gångna   terminen   och   sakligt   gå   igenom   de   största   händelserna   som   inträffat   under   nyss   nämnda   
tidsperiod.   Det   som   givetvis   överskuggar   allt   annat   mediabrus   är   att   som   vårens   segrare   och   högst   
upp   på   prispallen   står   återigen   
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som   lyckades   hålla   broder   Nils   stången   med   fem   poängs   marginal.   Tredje   man   på   podiet   blev   Hans   
Petrini.   Uppeggade   av   dessa   framgångar   så   förvandlade   Flytvästen   resten   av   våren   till   en   veritabel   
segerorgie   genom   att   vinna   såväl   poloserie   som   stafett.   Pajen   blev   tvåa   i   stafetten   med   samma   stora   
marginal   som   Gunnar   Larsson   segrade   med   under   OS   -72.   Fumlarens   enda   meriter   denna   vår   var,   
trots   en   utmärkt   förstärkning   i   form   av   Lawrence   Hooey,   att   lyckas   bli   delad   jumbo   i   Poloserien   
samt   lägga   vantarna   på   den   föga   eftertraktade   utmärkelsen   terminens   såll.   Årets   version   av   
Gråssjälören   runt   fick   tyvärr   ställas   in   pga   dålig   sikt   och   blåst.   Det   har   visat   sig   svårt   att   i   efterhand   
avgöra   vilken   av   suckarna   som   var   störst   –   besvikelsens   suck   från   deltagarna   eller   lättnadens   suck   
från   SLS   med   Hans   Ekenberg   i   spetsen.   Men   nu   hög   tid   för   en    INBLICK    i   juryns   arbete.   En   nästan   
fulltalig   jury   fann   skydd   från   snålblåsten   på   Storgatan   i   biskopens   trygga   armar.   Efter   att   gnagt   på   
diverse   tilltugg   och   avsmakat   maltdryck   så   talades   det   avföring.   Den   senare   visade   sig   bestå   av   Jan   
Kangas   och   Sam   Runeberg.   Glädjande   nog   fanns   även   införing   i   form   av   Lars   Nilsson   som   
välkomnas   in   i   Fumlaren.   Christer   som   inte   kunde   närvara   kroppsligen   var   ändå   andligen   
närvarande   genom   sin   gedigna   internethandikappbelastningsfastställelseförarbetssammanfattning.   
Efter   ytterligare   maltdryck   så   finslipades   grenprogrammet   till   perfektion   och   fördelades   på   
lämpligaste   sätt.   Men   nog   om   juryns   slitsamma   vardag.   Det   har   blivit   hög   tid   för   en    UTBLICK   
mot   Lögardagen   den   9:e   september   klockan   07:30   då   vi   åter   träffas   på   Pontusbadet   för   att   visa   upp   
solbrännan   och   magrutorna   samt   umgås   på   det   sätt   som   bara   våta   gentlemän   kan.   
  

Väl   mött   bröder.   
  

STAFFAN    NILS    JAN    CHRISTER    JOHNNY    BJÖRN   

En   stolt   Kirunabo   i   exil   och   en   kämpe   som   aldrig   vek   sig   
Lögarbroder   nr   84,   Gunnar   Isberg,   

  har   simmat   in   i   lögarhimlen   och   lämnat   oss   i   stor   saknad.   


