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Hans Villius
radioreferat
om Going 44:
Från radioprogrammet “Historiska
Vändpunkter” i P1, måndagen den 4
mars 2002, gjordes följande bandupptagning som återutsändes nere i
F2-hallen samma kväll:

GOING 44 STÖDS NU
ÄVEN AV FANTOMEN
Sent på måndagskvällen flöt ett mindre,
fast samtidigt stort föremål, i blåtonad
trikå, iland under kraftig rökutveckling
vid Värtastranden nere vid F2-hallen.
Några raska förbipasserande, som var
ute på en tipsrunda, ringde genast till
Tullens tipsnummer 112. Tullens utsända kunde snabbt konstatera att det rörde sig om ett gammalt kronvrak.
När sulfitlukten hade skingrats kunde
man se att det rörde sig om ett manligt
vrakgods som uppvisade flera likhetstecken med en visss Mr Walker från
Zaire. Samtidigt som man gjorde en
identitetskontroll började föremålet i
fråga att ruska av sig vattnet och försvann spårlöst upp bland tallarna.

Men inte helt spårlöst, ety under en
av tallarna hittade man senare några
ihopskrynklade papperslappar, från
vilka man kunde uttyda att det försvunna föremålet måste vara identiskt
med den icke helt obekante Fantomen
på Stora Operan.
Genom flera DNA-test av papperslapparna, som bar Fantomens omisskännliga avtryck, förstod man vem
man hade att göra med: Fantomen!
Någon lång, ståtlig och kvicktänkt på
Vikingredaktionen, hade dessutom sett
att det stod nånting om Going 44 på
magen, vilket genast tolkades som att
även Fantomen var inne på samma
linje som övriga angående Going 44. ■

“Detta är berättelsen om Viking-offensiven, en av de största enskilda satsningarna i historien, där varje man gav sitt
allra yttersta för sin trupp.
Det var måndagskvällen den 4 mars.
Året var 2002. Efter en av de hårdaste
vintrarna sedan 1941, hade den Viggbyholmska frivilligkåren i den 5:e divisionen, dragit sig samman för att planera
den stora Viking-offensiven, som skulle
inledas den 20 april samma år.
I en hangarliknande byggnad på F2området i Hägernäs, hade därför generalstaben samlat de män som voro
utvalda för att genomföra denna så viktiga operation.
Det var garvade och hårdföra män,
som under de senaste två åren hade
gjort heroiska insatser för att försöka nå
de nu uppsatta målen. Man hade då
inte lyckats nå riktigt ända fram. Men
det hade varit mycket nära. Nu skulle
det ske med en massiv och aldrig tidigare skådad offervilja från varje man.
Efter ett flera månaders hårt träningsläger i vintermörker, hade så stunden
kommit då kodnamnet för Viking-offensiven skulle avslöjas. Operationens
täcknamn blev ”Going 44”.
För den inhemska befolkningen
måste operationen vara strängt hemligstämplad, men för de inblandade, var
det något som varje man skulle leva
med, dag och natt, ända till oktober,
detta nådens år 2002.
För att “Going 44” skulle kunna
genomföras, skulle varje man under de
fortsatta träningarna bära ett igenkänningstecken med den speciella
Enigmakoden, “Going 44”, som utläses
“Going For Four”. En kod som endast
de själva skulle leva med och förstå
innebörden av. En kod, som skulle bli
ett med varje man under hans livstid.
Hans Villius från Viking-offensiven.’’
(Om nån inte fått tröja - hör av er!!)
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Pressmeddelande från
Håkan “Loket” Loberg:
• Träningsmatch bokad långfredagen den 29 mars kl 13.00
på HIP mot Vallentuna juniorer.
(Övriga träningsmatcher se
hemsidan www.viggan.com).
• Genomgång med lagvärdar
sker måndagen den 25 mars
kl 18.30 i klubblokalen.
• Genomgång med spelarna
om gällande regler den 27
mars i samband med VikingFiking efter träningen.

Max Lind-Stjernfelt, på Stureplan mer
känd som Gulaschbaronen från Viggbyholm, har enligt egen utsago kavlat
upp ärmarna, slängt manschetterna,
tagit ur termometern och är nu beredd
att slåss om en framskjuten plats i
laget, (trots att han missade annonsförsäljningen till Viking).

Dax igen! TUMMELITEN

Trots att det varit stor brist på
frivilliga volontärer till annonsackvisationen har vi ändå lyckats få ihop en ny Vikingtidning.
Nu skall den ut igen - för 5:e
gången i ordningen. Ni väljer
själva datum, men den måste
vara ute innan seriestarten
den 19:e april (B-laget). Glöm
inte att Danmarksresan är den
11:e april. Spelarrådet bestämmer i samråd med övriga spelare om tid och plats för utdelningen. Tidningen levereras
nån gång veckan efter påsk.
För att kunna komma i åtnjutande av Vikingstipendiet
i höst, krävs deltagande vid
distributionen av Viking.

Tommy who?

hittad i Lobergs
attachéväska

Från vanligtvis välunderrättat håll har
Viking erfarit att Loberg nu inrett sin
attachéväska till en liten 1:a med kokvrå. Loberg som till sin profession är
van vid inredningar, om än av större
format, har anlitat en lokal firma som
svarat för tapetsering och eldragning.
TVn kommer dock Loberg själv att
behålla så att han i fortsättningen skall
kunna få se Tipsextra i fred på lördagarna. Enligt samstämmiga uppgifter
har Loberg setts på Stadium, letandes
efter en lämplig ryggsäck som skall
kunna ta ca 8 liter flytande vitkål. ■

Tullverk i häcken

Viggan översvämmas nu av massor av
Tommisar. Men vem svarar när man
ropar? Vi har just nu Tommy Göthe,
Tommy Andersson, Tommy Mehnert,
Tommy Erlandsson och Tom Gyldorf.
Redaktionen inbjuder till en tävling
om vem som kan komma på de bästa
namnalternativen på Tommy Andersson, Tommy Mehnert och Tom Gyldorf.
Gå in på viggan.com/mailbox och
mejla ditt förslag. Kan bli pris. ■

VIKI N G TIPSET
Vikingtipset skall vara Redaktionen
tillhanda senast den 7 maj, ifyllt och
betalt. Gärna tidigare!!! Alla deltar
förstås lika bra som förra gången.

En av Tullverkets mer
framstående personligheter har fått ont i baken.
På bilden visas framsidan.

Den operative
chefen på Arlanda, Kapten
Bölja, låter
meddela via
sin presssekreterare att
“Isac kan om
han bara
Sangwill”.
Detta med
hänsyftning
till Sangwills
krämpa i bogbladets nedre
del. Vi ser
fram emot ett
snart tillfrisknande. ■

“Det var skönt att jag äntligen fick in den”
säger Richthofen och syftar på sin halvnelson som Frk Fleischmeister just inkasserat.
Richthofen, som normalt klär i kostym och
slips kunde idag inte leverera sin vanliga
replik: “Inge skit, dé vet du”.

Max von Richthofen, som har högtflygande planer inför säsongen, lär ha
legat i hårdträning med gyttjebrottning på Gärdets motsvarighet till Reperbahn 14 (bredvid Filminstitutet).
Denna bild, som sägs vara tagen just
efter att Maxen fått in en halvnelson
på frk Ilse Fleischmeister, anlände i ett
brunt kuvert till Vikingredaktionen
strax innan pressläggning. Vi önskar
Max och Ilse fortsatta framgångar i
gyttjan både på och utanför plan. ■

Otur med censur
Förra lördagen landade ytterligare ett
brunt kuvert, fast det var mer beigefärgat, på redaktionens bord. Denna
gång har uppgiftslämnaren hittat
några tidigare aldrig publicerade bilder från förra Danmarksresan.
Dessvärre har programvaran för
Delete Censur, hakat upp sig varför vi
får vänta till ett senare tillfälle med att
publicera bilderna. Redaktionen emotser dock fler smaskiga bilder från årets
upplaga av Danmark by Night. ■

