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LASSIE PÅ HAL IS

Glennn börjar bli varm i kläderna
Glenn som känner att han har napp, svarar snabbt
som en vessla: “Vesst!” Ada, som fortfarande är
lite osäker på Glenns avsikter frågar lite generat:
“Men om ja inte gillar musiken då?”

Glenn svarar utan att tänka: “Då får du la sätta
på dej alla kläderna å gå hem!”

Glenn berättar om när han träffade Ada på Liseberg
förra veckan och på sitt vanliga skälmska vis frågade
han Ada lite försiktigt: “ Du kan la följa me mej hem 
å lyssna på skivor nu va! “

Ada peta lite med tån i sanden och svarade lite
förläget: “Men lova att vi bara lyssnar på skivor då!” 

Ett av de första vykorten med sommarhälsningar
damp ner på Vikingredaktionens dörrmatta redan
dagen efter matchen mot Råsunda. Det var från

Lassie Lindberg i
Alperna. Alla som
trodde att de skulle
få se Lassie åka runt
på en skridsko i
Davos tog helt fel.
Istället ställde Lassie
in siktet på exklusi-
va St Moritz  och ett
stenparti i den nya
curlinghallen. 

Lassie skriver att han just sopat mattan med ett
välpolerat damlag från Lichtenstein, som kallar sig
Curly Girls, genom att sätta dit bägge stenarna i sista
omgången, vilket skedde först på småtimmarna. 

Lassie låter vidare hälsa att han hyrt två fullt utrus-
tade fyllhundar av S:t
Bernhardsmodell,
bägge med kapacitet
för upp till 1000 ml.
Redan första dagen
blev Lassie genast god
vän med ismaskinisten,
så det verkar som om
det inte går någon stör-
re nöd på honom.

En av Lassies nya kompisar
heter Alf von Hohenzollern.

Första vykortet kommer från Glenn i Götet sedan han siktat Engelska Flottan vid Vinga. Flott ska’re va.

Glenn har siktet inställt på att bli
skyttekung i Viggan en dag.

SOMMARHÄLSNINGAR
En mängd sommarhälsningar, främst i form av vykort, har
strömmat in till redaktionen, vilka härmed vidarebefordras.
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Han laddar för att bli årets kanonkung
Mannen med de gyllena skorna.

Sommarens semesterplåga, Stålgylfen, lär enligt RFSU
kunna ersätta alla typer av tidigare preventivmedel.

Samtal i Vaxholm

ANNONS

En dag när Sam kom hem från skolan satte han sig
ner och väntade på Vaxholmsbåten för att se om det
var med några snygga tjejer från stan. Då fick han
syn på en riktig pudding och tog mod till sig medan
han gick och frågade om han fick visa henne stan.
“Jag heter Majsan” sa puddingen. Vad heter du?
“Jag heter Sam, men kalla mig för Lage.” 

Efter ett tag satte de sig ner på en bänk vid kajen
och då fick Majsan syn på en tjur som betäckte en ko
vid Kastellet på andra sidan.  

Hon frågade då Sam lite blygt: “Hur kan tjurn veta
vad kon vill?” Sam svarade då lite myndigt: “Jo, be-
tecknande för tjurn är att han känner det på lukten.” 

Majsan tänkte länge och väl och vände sig mot
Sam och frågade: “Men hur vet baggen att tackan vill
då, när dom träffas?” Sam vred lite på sig och sva-
rade efter att ha harklat sig tre gånger: “Det är
samma sak där, baggen känner det på lukten.” 

Efter det att tre Vaxholmsbåtar passerat frågar
Majsan lite vädjande: “Du är täppt i näsan idag, va?”

Storsäljaren denna sommar har onekligen varit Krilles lilla blå på 250 ml. Universaltuben som kan användas till det
mesta. Innehåller nästan uteslutande oorganiska ämnen och är godkänd för både invärtes och utvärtes bruk av miljö-
hälsoskyddsnämnden. Lindraren i nöden vid hemorrojder. Vetenskapliga tester visar att den tar bort all generande hår-
växt. Ersätter även samtliga på marknaden förekommande blåwaxer, då den lägger håret där det skall ligga, rekom-
menderas starkt av Schwarzkopf m fl. Kan användas som skidvalla vid tögrader, men även som smörgåspålägg. 

ANNONS

Goran Kvalberg, som under sommaren turnerat som rikskändis
på Gotland, har förlagt sitt träningsläger i Almedalen i Visby efter
en veckas uppträdande på Kiviks marknad, där han visade upp
sina konster som finkalibrig kanonkung. Goran har nu bytt till ett
par pansarbrytande guldförgyllda Adidas, för att därigenom kunna
penetrera aluminiumstolpar med upp till 120 mm tjocklek, något
som tidigare visade sig vara omöjligt under vårsäsongen. 
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Stureplansgreven, Noppe von
Holstein-Gyttorp, visar några
tredjeårselever hur det går till
att storvaska. Här vaskas en
tunna Moet & Chandon 1977.

Rektorn vid Viggbyholms Vaskulära Institut, Noppe
Holstein-Gyttorp, saluterar första avgångsklassen.

Pojkvaskrar utbildas vid StureplanNoppe, med en
noppflaska Moet &
Chandon 1938.

Under sommaren startade Viggbyholms första stats-
stödda Vaskulära Institut, under ledning av rektor
Noppe Holstein-Gyttorp, som sedan tidigare förestår
ett flertal Vaskulära Institut i de centrala delarna av
Stockholm. Enligt Noppe gäller det att lära de unga
pojkvaskrarna ute på landsbygden att redan från tidi-
ga år kunna vaska ordentligt.
–Anslutningen till den första årskursen har överträf-
fat alla mina förväntningar säger Noppe och tänker
då särskilt på några kandidater i avslutningsklassen,
som han räknar med skall kunna diplomeras under
högtidliga former på Stureplan senare i höst.
–Jag fick ju tillfälle att studera några elever redan på
vårt vårläger i Västerås då jag förstod hur viktigt det
är att alla får den rätta utbildningen från grunden.
–Återväxten är god just i Viggbyholm och det är där-
för som vi har velat etablera oss där, säger Noppe
och vaskar obehindrat en Veuve Clicquot 1922.

3



SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN VIKINGREDAKTIONEN

När den unge A. Einsten tidigare i somras råkade
ut för en smärre kontraktion i en av sina bakdelar,
med viss konvalescens som följd, skickades han till
Dr Wolfgang Eberhardts Kompressionsinstitut i
Augsburg, där man genast igångsatte behandlingen. 

Redan efter 14 sammandragningar i de bakre

regionerna kunde lille Einstein uppvisa symtom på
att ringmuskeln åter var i prima kondition. Efter 26
sammandragningar kunde Einstein även lyfta på
ena benet och kunde därmed fullgöra alla sina nöd-
vändiga behov på egen hand. Dr Eberhardt tror att
Einstein kan skickas hem lagom till den 25 juli.

Einstein hålls på sträckbänken
På bilden ser vi en avspänd Einstein upp-

lagd på Dr Eberhardts sträckbänk utrus-
tad med den hydrauliska rotorn.

För in- och utvärtes
traumatiska besvär

ANNONS

A
N

N
O

N
S

Alla som nu skall återbördas till fosterjorden på Hägernäs
kan ha fått en släng av  av semesterabstinens, men med
Lobergs Linement kommer allt att kunna kureras och gå
som en dans. Appliceras antingen in- eller utvärtes.

Från Kristineberg till
Buckingham Palace

Enligt säkra uppgifter från BBC har en svensk fått
uppdraget att vakta Bettan i Buckingham Palace. Den
svenske medborgaren lär tidigare ha varit grindvakt
på Kristinebergs IP. Vi talar här om kometkarriär.

–Farbror Bill, äre sant att farbror Zacco har en skruv lös?
–Näe, inte direkt, men han é enbent. Han har bara en vänster-
fot, men med den kan han skruva in allting, för nån högerfot
har han inte. 

Hur sprang du?
Alla hava kanske inte haft förmånen att ha fått

springa helt frivilligt denna sommar. Många har kan-

ske fått inskränka sina övningar till att bara springa

på muggen. Då hade Dr. P. Hall’s Running Bear droppar

varit bra att ha. Finns nu på flaska hos Loberg.
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Dr Jenka, som i slutskedet av juni, råkade ut för en
frontalkrock vid Frösundaleden, är nu på bättrings-
vägen. Efter kollisionen vacklade Dr Jenka av mitt-
linjen och tappade hakan när han upptäckte att det
var näsan som saknades. Dr Jenka lades snabbt in
på operationsbordet tillsammans med två andra
som stått på näsan. Dr Jenka, själv doktor, om än i
Biokemi (tidigare Europafilm), var mindre nöjd
med resultatet, även om sjukhusledningen försökte
lätta upp stämningen med att dela ut några lager-
kransar flätade med eklöv. 

Försäkringskassan har dock gått in med ett nasalt
stöd, vilket kommer att underlätta Dr Jenkas åter-
komst i det sociala livet, erfar närstå-
ende kretsar.
Under en över-
gångsperiod
lär Dr Jenka
därför uppträda
inkognito och
förmodas an-
vända viss förklädnad.

SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN VIKINGREDAKTIONEN
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Dr Jenka fick stå med lång näsa

Långfingrad nunna
gillar varma munkar

Inte bara skriv-
klåda i klostret

–Jo, Abbedissan, vad skulle hon göra om en liten munk
skulle komma med ett skamligt förslag, så här på kvällen?
–Jag skulle nog bara lyfta på kjolen, tror jag.
– Och vad skulle hon göra sen tro?
–Jag skulle helt enkelt dra ner byxorna på honom.
–Aaaah, men efter det då?
–Då skulle jag springa av bara f-n, för jag kan springa for-
tare med kjolen uppe än vad han kan med byxorna nere.

Dr Jenka, inte helt nöjd efter Operation Barbarossa, ses här mellan två andra operatörer, som även de åkt på en
ordentlig näsbränna, om än med en mindre uttalad longör. Samtliga operatörer erhöll dock lagerkransar med eklöv.

När vi besöker det nyuppförda Wiggbyklostret möts vi
av självaste abbedissan med två uppsträckta fingrar i
luften och när vi försiktigt frågar om denna välsignan-
de välkomstgest får vi till svar: “Bättre två fingrar i luf-
ten än någon annanstans.” 

I nästa sekund säger hon dock: “Skämt åsido, med
de här fingrarna känner jag av stämningen i Viggans
omklädningsrum, något som jag sedan återger när jag
sätter mig i biktstolen framför tangentbordet.” 

Något som givetvis känns lugnande. När vi sedan
förhör oss om Abbedissan har bullar i ugnen, då det
doftar så gott om hennes bak, får vi till svar: “Kl 15.00
sitter det alltid extra bra med en liten munk, he, he!”

9 av 10 film-
stjärnor använ-

der Johans
Palmolivetvål

Efter Johan Palmolives oförglömliga scen i matchen
mot Karlberg, där hans filmkonster först uppdagades,
har han lagt världen och dess filmstjärnor under sig. 
I Mexico, där han kallas Jabón Palmolive, föll inte
mindre än 24 senoritas samtidigt i extas.

ANNONS
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Hälsningar från Sommarland i Skara

Denna sommarhälsning kommer från Simskolan i Skara Sommarland, där J. Palmolive nyligen tagit Grodan efter
att ha uppvisat vissa elementära färdigheter i vattnet. När Palmolive kom till Sommarland omringades han genast
av en skara tvålfagra damer. På bilden låter han omge sig med tvenne fagra femme fatales från Skövdeslätten,
bägge tillhörande den feministiska sånggruppen Berts Bruttor i Skara. Johan, som naturligtvis låtit sig ekiperas på
Ellos, bär på bilden en royalblå simdräkt med insydda korkdynor, där huvudet flyter fritt vid kontakt med vattnet. 

SNART PÅ VIGGAN VIDEO!
Svensk action från 2011. Håkan Potter
leder ett uppbåd i sökandet efter fyra för-
svunna träningsbollar. Upplösningen är
högdramatisk, där Potter visar massorna
vägen med sitt sedvanliga stoiska lugn.
Sommarsuccén med Håkan Potter kom-
mer snart på Viggan Video. 
(Dubbad på thailändska, 130 min, färg.)

Viggans Shogun
eller Shotgun?

Vilken titel passar bäst? Shogun,
som är japanska och betyder “fält-
herre som kväser barbarer” eller
Shotgun, som alla vid det här laget
vet vad det betyder: Totalt sex mål
gjorda varav fyra på straff och två
med huvudet. Ni väljer själva!

–Va taskig du är Thuna. Du berättade ju inte allt.
–Vaddårå? 
–Jo förra gången vi träffades, sa du att jag skulle
få bort bucklan på min nya bil, om jag ställde mig
på alla fyra och blåste i avgasröret för då skulle
bucklan ploppa ut igen.
–Gjorde den inte det då?
–Jag blåste utav bara h-e, och när grannen gick
förbi så undrade han vad jag höll på med.
–Jag förklarade läget och då sa han:
–Hur korkad får man vara, du har ju glömt att
veva upp rutan.

Hur blåst får man va?

Fick du sitta mycket i somras?

ANNONS

Blev du aldrig uppbjuden på dansgolvet? Glömde du trä-
ningsanvisningarna hemma och glömde bort hur du
skulle springa? Ja, då har du garanterat fått hemorrojder!
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Monsieur Brisé dans la
Légion étrangère

Redaktionen har fått varma sommarhälsningar från
M. Brisé som tillbringar sommaren i Italien och
Frankrike, där han har genomgått en hård fysisk
fostran. M. Brisé låter hälsa att han nu dessvärre
drabbats av främlingslegionärssjukan (hemläng-
tan) och aviserar att han kommer att avsluta sin
utbildning i Paris med omnejd så fort som möjligt
och ansluta till försvarslinjen den 18 augusti, då
han räknar med att försöka ta en plats som stabs-
furir i Maginotlinjens underhållsdetalj.

Vi har fått en sommarhälsning från Värtanviken i
Hägernäs, där Chris Frisbee lekt med en ny gratis
leksak, som han vill skall tillgodoräknas som en
övningsaktivitet när sommarens träningskvot skall
sammanräknas. Vi får väl höra vad Coach säger.

Kevin valde även i år att förlägga sin sommarträ-
ning i IKEAs bollhav vid Kungens Kurva. “Bättre
bollträning kan man inte få... å så får man ju träffa
Grodan Boll också” hälsar lille Kevin.

–Växeln...hallå, hallå? Kan jag få fastlandet?... Hej Bill...jo, vi är kvar på Gotland....vi blev
akterseglade vi också...näe, de é inge kul, jag vet... Jo det har vi fixat, vi bor på Scandic
Dalhem...Ja, men svårt att sova med allt läktarbråk... Brago?? Han skall hem och husvagns-
semestra med familjen...Näe, det får han berätta om själv på måndag, he he.

Frebys Freebee Frisbee

Lite vila skadar inte

De har sopat banan

Kevin badar i bollhavetPå måndag berättar Brago om sin semester.

Victor, som varit skadeskjuten under en stor del av
våren, valde i sommar att vila sig i form på Made-
moiselle Lolas Hälsoinstitut i Finspång, sägs det.

De bägge kvastfeningarna, Nicke Lilltroll och Kajan,
har borstat hårt i sommar, där Nicke Lilltroll övat
på att hålla rent hus framför Kajan, så att man kan
fortsätta att sopa banan med motståndarna i höst.
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Buffalo Bill 
& Sitting Bull

WANTED

Sommarens stora snackis har varit Buffalo Bills
och Sitting Bulls Boatshow på VikingLine varje fre-
dag mellan Stockholm och Åbo. Tillsammans med
Arvingarna och Larz Kristerz orkester har man
hjälpt VikingLine att hålla ångan uppe under hela
sommaren. Med hjälp av hemmagjord engelska har
man lekt indjaner och kobojs med passagerarna
och skjutit prick på tomma ölburkar. Kontraktsam-
tal har nu även inletts med Eckerölinjen.

Buffalo Bill

SITTING BULL

NU GÄLLER KORT STUBIN FÖR ALLA!
Nu är sötbrödsdagarna över för den här gången och
nu gäller det att återställa kropparna till normal
styrka och form, vilket givetvis kommer att under-
lättas av att samtliga tagit del av den träningsin-
struktion som gick ut i samband med att sommar-
lovet började. 

Invägning sker på måndag den 25 juli kl 18.00
på Hägernäs Idrottsplats. Välkomna tillbaka!

Då vi bara har två veckor på oss att återfinna
formen som försvann på Gotland den 18 juni, så är
det kort stubin som gäller från dag ett. 

VIKTIGT !
Meddelande från
Generalstaben:
Måndag 25 juli
kl 18.00 så
smäller det!!!!

Vecka 30
Mån 25 juli 18.00: Träning

Tis 26 juli 19.00: Träning

Tors 28 juli 19.00: Träning

Lör 30 juli 09.30: Träning

Lör 30 juli 14.00: Träning

Sön 31 juli 13.00: Match
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