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Ett modelejon eller är det ett sjölejon.
Läs om Grauers senaste bravader.

VECKANS PROFIL
Läs den hisnande historien om
Vigganspelaren som gick på en
wolframtråd genom livet och nu
balanserar mellan cat walks i Paris,
snuff mixing på Öfvre och nu se-
nast Pay and Play i Hammarby IF.
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Lilla Viking Cup · 11 okt. kl 11.00
Du anmäler dig till Mikael Houlst senast söndag 5
oktober. Avgiften är 50 kr och du väljer om du vill
spela i Djurgårdens IF, Hammarby IF eller AIK.
Turneringen börjar kl 11.00, då alla skall vara
omklädda. För sen ankomst kan ge förlust på WO.

TEGELBRUKET
På kvällen samlas vi
på Tegelbruket kl
18.00 för att inta en
gemensam måltid
med dryck och efter
det ser vi VM-kval-
matchen Sverige-
Portugal. Avgiften
för detta är 200 kr
och anmälan görs
till Mikael Houlst.

RIDDAR BLÅ
KOMMER IGEN

En Djurgårdare kan man alltid lita
på och i årets upplaga av Lilla
Viking Cup, ställer sig åter Diffen
mellan stolparna för att vakta det
blå lägret från onödiga påhälsning-
ar, något han gjort i mannaminne.
Därmed rasade också oddset i bot-
ten för Djurgårdens IF.

Anmälningar till LVC och Tegel görs till: mikael.b.houlst@aexp.com

VIGGANS NYA
TELETUBBIES

Kevin & Hessam

Från Snutteputteland har nyligen
storken släppt ner två nyheter i
Viggans omklädningsrum. Det är
de två Teletubbarna som döpts till
Kevin & Hessam. Bägge kommer
nu att spela i Hammarbajsarnas
pyjamas den 11 oktober.

BILL&BULL ANMÄLDA TILL LVC

Bill & Bull har åter
landat vid Viking-
terminalen utan att
komma tomhänta.

Alla som har en svartgul syn på livet kommer att få sitt lystmäte den 11
oktober, då Bill & Bull åter har anmält sig till LVC. Bill, som värmde upp
mot Österåker i våras, lämnar lugnande rapporter om sin hälsa. Krutov
har sett Bull springa i luften på Posten, men då han alltid landat med föt-
terna ner, så lär även han vara fit for fight meddelar Poståkeriet.

NEW
IMAGE

LOBERG LADDAR
TILL TEGELBRUKET

Inför årets avslutning har det ryk-
tats om att Loberg satsar på en ny
profil inför besöket på Tegelbruket

Efter att ha genomlevat ett flertal
avslutningar på Tegelbruket
kommer Loberg, vad Viking
erfarit, att satsa på en helt ny
image. Bort åker alla Djurgårds-
tröjor och ryggsäckar och istället
tonar en tuffare Loberg fram.
Loberg säger själv: “Brudarna på
Tegel är vana vid en helt annan
stil och man måste ju följa med
i tiden. Om min nya look inte
funkar, måste jag tänka till igen
inför nästa års avslutning.”

     



Gustaf Grauer föddes som ett ljus-
huvud och redan som liten spåd-
des han en lysande framtid. I sex-
årsåldern monterade han fram-
gångsrikt lampsocklar på OSRAM.
Efter en kortare tid på sockelav-
delningen, kunde hans glödande
intresse för upplysningstiden
inom litteraturen, inte stoppa
honom från att gå vidare till nästa
steg i karriären, nämligen att mon-
tera wolframtrådar i 75 wattslam-

por. Även här
steg han så
snabbt i gra-

derna, så att
han till sist

hamnade hos 100
wattarna och kunde

på så sätt lägga
grunden till sin

nya sjucylindriga Audi Visuell.
Trots en lätt fäbless för glödlam-

por, kunde den idérike Grauer
snabbt, efter några år i skolbänken,
gå vidare på den redan uppställda
karriärstegen. Snusförnumstig
som den unge Grauer redan var
och med näsa för merkantilismens
möjligheter, tog han snabbt städsel
i sin egna uppsatta firma ”Snus &
Dus”, vilken snabbt tog internatio-
nella proportioner.

Parallellt med
denna världsom-
spännande verk-
samhet, kunde
Grauer nu i
takt med tiden,
se om sitt
lekamliga
leverne, vilket
skedde såväl på
ett administrativt som fysiskt plan.

Som etablerad snusbaron, var
det lätt för Grauer att skapa kon-
takter, vilket sedemera också
ledde till att han kunde etablera

sig som försvarare i den välrenom-
merade idrottsklubben Viggby-
holms IK. 

Jämsides med denna kvällsakti-
vitet, kunde den alltid alerte
Grauer i sin barndomsförening,
Farbror Frejs idrottsklubb, få
utlopp för sina merkantila utförs-
gåvor, där han över disk skötte
inköp och försäljning av hugade
spelare under flera år.

Efter sin tid som bodknodd i
den runrika föreningen väntade
nya utmaningar, då den välekipe-
rade ynglingen Grauer, hade
knackat dörr hos en av de större
föreningarna för spark med liten
boll. 

När tryckeriet väl var färdiga
med visitkorten, kunde den unge

Grauer stolt läsa ”Föreningschef”
på desamma och detta var för en
av de större urbana föreningarna,
Hammarby IF.

Man skulle kunna tro att den nu
28-årige Grauer hade börjat nå
kulmen på sin bana, men ack så
fel detta var. Under intagandet av
sin sedvanliga lunch på Brittas
Café, uppvaktades nyligen den
unge Grauer av en mammarazzo,
som med sina utmanande objektiv
och lösögonfransar lätt fångar 28-
åringens intresse för den glamorö-
sa modevärlden. 

Tillsammans med stativ, linser
och några filmrullar packas
Grauer in i en Fiat Secondo och
körs ut till ett grustag, inte långt
ifrån Träkvistavallen. På denna

plats förvandlades nu Grauer från
att ha varit, ett i centrala Stock-
holm välkänt modelejon, till att
bli ett modellejon och detta inte
bara i Ekerötrakten.

Med sin subtila blick för textila
kreationer, förväntas han i detta
extraordinära uppdrag få mången
jägmästare att lämna Fjällrävens
produkter till förmån för Stora
Ensos jordnära ”lumberjack look”.

När detta skrivs kan ytterligare
ett projekt ha sjösatts av Gustaf
Grauer, men inget ur är så snabbt
att det kan hinna med denne
mans ständiga utveckling. 
Gustaf Grauers motto nuförtiden
är ”Snabbare än tiden” och det är
väl knappast någon som kan mot-
säga sig det.

Från Modelejon till Modellejon
VECKANS PROFIL

Snusbaronen,
tillika friherren

på näsby slott,
Gustaf Grauer

Några smakprov ut Stora Ensos höstkollektion. Notera särskilt modellens naturliga dragning åt höger.

OBS! OBS!Bilderna är ej fejkade!


