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Daniel Fink-Nottle Wodehouse, tar en kort paus under inspelningen av “Breezehead Revi-
sited”, läppjandes på en lagom kyld Leclerc-Briant Divine 2002 under ekkronorna på Öster-
malm. Direkt efter inspelningen försvann Mr Fink-Nottle in i en Silver Phantom till Bruket.

Innan det var dags att dra sig till Bruket hann
Joachim von Tuna-Hohernzollern och Michell von
Holstein kolla in julskyltningen på Nybrogatan.

Awfully nice
hair cut there.

Bille anlände till Bruket 
i sin nya elbil, en Fiat
Turbo, på 75 watt.
“Den drar lika mycke
som en glödlampa”

Viggans skyttekung  nummer 1, Nietzche
Pasta, kom som vanligt tokladdad både till
Cupen och Bruket. Efter att ha siktat in sig
på dansgolvet, träffade han säkert någon.

“Den é ba laddad
med discokulor”

RioKalle var den som först införde samban
i Viggan och på Bruket gjorde han säkert
skäl för namnet. Till middagen avnjöt han
innanlår, men på golvet fick han tydligen
nöja sig med ytterlår, som det verkar?

Sergio verkade ha
händerna fulla

hela tiden.

Bills polare Bull, blev tydligen inte riktigt
mätt vid middagen, utan greppade direkt
efteråt en finsk fårfiol på dansgolvet. Bull
som är van vid att spela första fiolen, tog
snabbt tag om taktpinnen eller vad det var.

När klockan slagit 12 på natten, hade ryktet om att Krille Krokodil var glasmästare, spridit
sig till alla hörn av Bruket. Många voro de damer som kom för att få påfyllning och Krille
fick svårt att förklara sig, men här på bilden verkar harmoni råda med både Dora och Rutan.

OM DET HÄNDER SÅ BRUKAR DET HÄNDA PÅ

SAMKVÄM I BRUKSMILJÖ
Vikingredaktionen tog skrivmaskin och fotograferingsap-

parat med sig och här kommer rapporten från Tegelbruket.

Efter dagens fysiska ansträngning
med spring efter liten boll, lörda-
gen den 11 oktober, för vilket nog-
grant redogjorts i föregående utgå-
va av Viking, skulle gossarna vatt-
nas och förses med näring på det
lokala etablissemanget. När alla
vore samlade och packade runt

matbordet, skulle det ses på VM-
kvalmatch på storbildsduk, under
tiden man intog den numer be-
römda entrecoten. Men när mat-
chen tog slut så började minglet
och likt Askungen var det ingen
som försvann före midnatt. Här
rapporteras om några som var där.

Vi skulle ju kolla på julgransbelysningen.

Tuna, kolla bru-
darna, Oh la la!

        



Här är de rätta
ägarna till snokarna

För er som inte orkade snoka reda på vilken snok som till-
hörde vem, har vi här äran att presentera de rätta ägarna:

Sergios Källmans

RioKalles Krutovs

Kevins Billes

Gylfens Esmers

Krilles Tunas

Vem vann då?
Eftersom två deltagare hade alla rätt så fick vi också två vin-
nare, som uppenbarligen själva har näsa för dylika tävlingar.
Gylfen och Wella snokade upp de rätta svaren och vann alltså.

Tom Gylfen
Gyldorff

Hans Wella
Gustafsson

Gylfen, som var en av de två
vinnarna, kunde enkelt sniffa
sig fram till en rätt lösning,
och hade även ett försprång
då hans egen snok var med.

Wella, som var den andre vin-
naren, sa efter tävlingen: “Det
här är inget pris man snyter ur
näsan direkt”. Så uttalar sig en
värdig vinnare av snokpriset.

Hört på Bruket i lördags:
Men

Bull då?

Vid den årliga kongressen på Tegelbruket i lördagskväll, fick Talmannen Bill Hagstedt möjligheten att
framföra sina åsikter kring den gångna säsongen. “Alla skall med” var en slogan som Bill ständigt åter-
kom till, en appell som dessvärre varken Ursvik eller Roslagskulla kunde leva upp till. Men Viggan! Bill
och Bull lade sedan fram varsin proposition om att vi till nästa år även skall utse “Årets Rookie”, något
som föll i god jord hos kongressledamöterna. Vi kommer nu hädanefter vittja förslagslådan varje dag.

I vimlet på på Brukets dansgolv sågs den uppriss-
lade Loberg, som på sedvanligt manér undvek att
missa chansen till att ta en av kvällens läckerheter
i rumban. Rykten säger dock att mannen i fråga
skulle ha gått  tomhänt från Bruket, något som
ännu ej dementerats från berört håll. Bättre lär
det ha gått på gårdsfesten i somras... eller?

“Men jag kan hålla lite på Bajen också, om du vill”

Kevin & Co trivdes i
bollhavet på Bruket
Roligast på lördagskvällen hade knattekvar-
tetten Kevin, Hessam, Asger och Esmer som
fick fri tillgång till bollhavet, medan de stora
lekte hela havet stormar ute i restuarangen.
Efter leken satt man stilla samlade framför
burken och såg Bollibompa innan det var
sängdags. Gossarnas exemplariska uppfö-
rande gör att de kan räkna med att få följa
med fler gånger till Bruket med fler plask i
bollhavet nästa år och då utan flytväst.

Positiv postiljon

Pink Panther, alias Karl Günther, blandade
friskt nytta med nöje, då han under kvällen
bl a sågs ratta ett styrelsemöte med diverse
löntagarrepresentanter från Postens åkeri.

Den berattade postiljonen Karl
Günther, som vill vara anonym,
gav på kvällen postens slogan
“Packad och Glad” ett ansikte.

Du och
jag Arvid!


