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Nu jul-jävlar! 
 
Nu är det återigen dags att 
skriva inledningen till årets 
julnummer. Det är lite 
speciellt med julnumren, för 
då får man ju ett tema för 
hela numret. Det kanske 
vore en bra idé, att köra med 
några temanummer varje år. 
Det förslaget ska jag ta upp 
på nästa redaktionsmöte, ska 
jag det. 
 
Som ni kanske märkt så är 
julen lite annorlunda i år. 
Det är nämligen så att En ny 
lag träder i kraft på julafton, 
som gör det olagligt att fira 
jul under andra månader än 
december. Så därför bör ni 
akta er för att fira jul i till 
exempel januari eller juni. 
Om ni gör det kommer 

Farbror Blå och hämtar er 
med detsamma. Sedan låser 
han in er på vatten och bröd 
i fjorton år. Så det så! 
 
På tal om jul så har sidan 
”Lars Deskjets visdomsord” 
tagit jullov i detta nummer, 
och istället kommer 
redaktionen att pressentera 
sina julklappstips. Jag kan 
redan nu tala om att det är 
otroligt korkade råd ni får, 
men vem vet, de kanske 
kommer till nytta ändå. 
 
Lars Deskjet ringde mig i 
går och bad mig hälsa till 
alla läsare från honom. Han 
ville att jag skulle skriva 
”Tomaterna ska vi beundra 
till vansinnets gräns. Gärna 
mer”. Vad han menade med 
det vet jag inte, men jag 
tyckte det lät kul, så jag tog 
med det i tidningen.  
 
Nej, nu är min spalt slut, så 
jag får ta och önska er en 
god jul och ett gott nytt år. 
 
Uy, chefsredaktör och 
oansvarig utgivare 
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Insändare 
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Svar: 
Jasså, säger du det? Jag har 
ingen aning om vad du 
menar, men det kanske finns 
andra som gör? 
Urgel Pannkaka 
 
Utomjordingar! 
Nu har utomjordingarna 
landat på vår planet, och jag 
har bildbevis! Titta! 

 
Alf Ulfberg 
 
Svar: 
Vad i helvete ska det där 
föreställa? Nu får du ta och 
förklara dig, om du ska få 
skriva några fler insändare 
till den här tidningen. 
Uy 
 
Skriv om matlagning! 
Snälla jävla Slusk Bladet. 
Kan ni inte ha en avdelning 
om matlagning. Det kulle 
göra mig jätteglad. Helst vill 

jag ha receptet på 
grispudding. Snälla, gör en 
matlagningsavdelning i 
tidningen. Annars ska jag 
laga blodpudding av 
människoblod åt er! 
Urban Nabru 
 
Svar:  
Nej, det kan vi inte göra för 
tillfället. Men jag ska ta upp 
ditt förslag på nästa 
redaktionsmöte. 
Professor C Hallomsaft 
 
Din jävle! 
Professor C Hallomsaft, du 
ska ge fan i att svara på 
brev. Det är mitt jobb, din 
jävel! 
Urgel Pannkaka 
 
Olle Ollé 
Jag tycker om Olle Ollé  
Ollé Ollé Ollé Ollé Ollé 
Ollé Ollé Ollé Ollé Ollé 
Ollé Ollé Ollé Ollé Ollé 
Ollé Ollé Ollé Ollé Ollé 
Ollé Ollé Ollé Ollé Ollé 
Ollé Ollé Ollé Ollé Ollé 
Ollé Ollé Ollé Ollé Ollé 
Ollé Ollé Ollé Ollé Ollé 
Frisse Frissén 
 
Svar: 
Jasså, gör du dé? 
Urgel Pannkaka 
 
 
 
 
 

Gatukorkad 
Nu är det snart jul Hur ska 
den firas, enligt dig?    
  Sven Holly 
  Civilingenjör 
  37 år 
 
Jag brukar fira julen med att 
ta mig ett rejält rus.  
 
  Olga Stensson 
  Vaktmästare 
  31 år 
 
Jag brukar ät julskinka på 
julafton, sedan åker jag ner 
till staden och rånar banken. 
Det tycker jag är en trevlig 
tradition. 
 
  Sylar 
  Seriemördare/ 
  Urmakare 
  Okänd ålder 
Det ska ni skita i om ni vill 
leva ända fram till jul. 
 
  Öl 
  Dryck 
  Ca 7000 år 
 
 
Jag brukar oftast bli 
uppdrucken på julen, så jag 
får fira jul i någon suputs 
mage. Men ärligt talat: hur 
kan man vara så slut i 
huvudet att man intervjuar 
en ölburk? 
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Horoskop 
Vad kommer denna månad 
att innebära för dig? Läs 
vidare för att se vad vi har 
ljugit ihop.  Den som 
sammanställt horoskopet är 
den (ö)kände astrologen 
Janti Oqoswari. 

 
 
Alkisen (21/1 – 18/2) 
Julen närmar sig igen, så nu 
kan du dricka helt ogenerat. 
 
Tomaten (19/2 – 20/3) 
Ha ha, jag tyckte det stod 
”tomten”. Det skulle ju ha 
passat såhär i juletidet. 
 
Urgel Pannkaka (21/3 – 
20/4) 
God jul, din jävel. Du ska få 
en bäver av mig i julklapp. 
 
Hundmaten (21/4 – 21/5) 
Hunden får mycket gott från 
matbordet under jul, så du 
kan ta jullov om du vill. 
 
Trädhataren (22/5 – 21/6) 
Under julen eldar man 
mycket, så då kan du se på 
hur de stackars träden 
brinner. 
 
 

Strömbrytaren (22/6 – 
22/7) 
Under julen har man mycket 
belysningar och grejjer, så 
det blir till att jobba extra 
hårt för dig. 
 
Astrologen 23/7 – 23/8) 
Hoppas jag får en stor 
julbonus i år. 
 
Sverker (24/8 – 23/9) 
Nu är det juluppehåll. 
 
Klantarslet (24/9 – 23/10) 
Håll dig undan från alla 
julbestyr, för annars riskerar 
du att förstöra hela julen för 
dig själv och dina nära och 
kära. 
 
Livsnjutaren (24/10 – 
22/11) 
På julen kan man äta mycket 
gott. 
 
Fåntratten (24/11 – 22/12) 
Din fåne! 
 
Ruben (23/12 – 20/1) 
Nu är det jul. 
Därför ska vi byta hjul. 
På min gamla bil. 
Den har kört 40 000 mil. 
Det är bra. 
Du säger ”jaha”. 
Ja. 
 
 
 
 
 

Månadens slusk 
Sven De La Tomt 

 
Denna man brukar 
extraknäcka som tomte när 
det börjar dra ihop sig till 
jul. Varje år plockar han 
fram tomteskruden och ger 
julklappar till otacksamma 
ungar. 
 
Det har han gjort varje år 
sedan 1979, så det har blivit 
lite av en tradition för 
honom. Men förra året fick 
denna trevliga tradition ett 
otäckt slut. Sven hade 
nämligen glömt att han 
skulle vara tomte, så några 
dagar innan jul rakade han 
av sig skägget. När det 
sedan var dags att klä ut sig 
till tomte hade han inget 
skägg på hakan, så han såg 
inte längre ut som någon 
riktig tomte. Och inte kunde 
han ha lösskägg heller, för 
det ger honom allergiska 
reaktioner. Därför blev han 
tvungen att sluta med 
tomterierna,och för att trösta 
honom har vi utsett honom 
till månadens slusk. 
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Följetång 
Urgel Pannkakas dagbok 
Del 3: 1 & 6 december. 

 
 
1 december 
Oj, oj, oj! I dag har det varit 
en fruktansvärt stressig dag. 
Det hela började med att jag 
försov mig en timme mer än 
jag i vanliga fall brukar 
göra. Jag blev tvungen att 
klä på mig i all hast och den 
enda frukost jag fick i mig 
var en smörgås som jag åt 
samtidigt som jag gick från 
köket till garaget där bilen 
stod. 
Som om det inte vore nog så 
ville inte bilen starta när jag 
skulle iväg. Då tänkte jag ta 
cykeln till jobbet, men jag 
kom ihåg att jag sålde den 
veckan innan. Därför blev 
jag tvungen att springa till 
jobbet. 
 
 
 

När jag väl kom fram till 
jobbet var det en lång kö av 
folk som behövde 
socialkontorets tjänster. Jag 
fick springa fram och 
tillbaka, hämta hit och dit, 
lämna blanketter här och 
där. Den enorma strömmen 
av folk tycktes aldrig ta slut. 
Det verkade som om alla 
stadens invånare bestämt sig 
för att gå till socialkontoret 
samma dag. 
 
Jag hann inte äta någon 
lunch heller, för hela 
lunchen gick åt till att 
sortera alla blanketter som 
kommit in., så att jag kunde 
skicka rätt blankett till rätt 
person.  
 
När dagen äntligen var slut 
och jag gjorde mig klar för 
att gå hem kom min chef 
och sade åt mig att jag måste 
jobba övertid, för det var en 
massa pappersarbete kvar att 
göra. Det gick jag med på, 
och chefen såg väldigt glad 
ut när han gick därifrån. 
Men om han visste att jag 
hade en fickplunta med mig 
som jag drack efter att han 
gått, då hade han nog inte 
varit lika glad. 
 
 
 
 
 
 

6 december 
Äntligen helg! Det var 
väldigt skönt att äntligen 
kunna ta igen sig efter en 
stressig vecka. Jag tänkte ta 
och vila ut riktigt ordentligt, 
men de planerna gick i 
stöpet direkt. Jag hann inte 
mer än vakna på 
lördagsmorgonen innan den 
där jävla Uy ringde och sade 
att jag hade en massa jobb 
kvar att göra på det nya 
Slusk Bladet. Det var brev 
som skulle besvaras, och så 
var jag tvungen att skriva ett 
nytt avsnitt av min dagbok. 
 
Så det var bara att sätta sig 
framför datorn och börja 
läsa alla helidiotiska brev 
som kommit in till 
redaktionen, och sedan svara 
på de minst korkade breven. 
Det tog hela lördagen att 
svara på dessa jävla brev, 
och när jag äntligen var klar 
med det kom jag ihåg att jag 
skulle skriva dagbok också. 
 
Men nu är jag äntligen klar 
med dagboken, så nu 
äntligen kan jag koppla av 
och se på Tv och dricka 
folköl i lugn och ro. 
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Julklappstips 
 
Nu när julen börjar närma 
sig brukar det vara brukligt 
att man ger presenter till 
sina nära och kära. Dessa 
presenter brukar kallas för 
julklappar, och ges normalt 
bort på julaftonskvällen.  
 
Ibland kan det vara svårt att 
veta vad man ska ge bort, så 
därför har Slusk Bladets 
redaktion samlat ihop sina 
bästa tips för den som ska ge 
sig ut i julhandeln. 
 
 

Lars  
Deskjet 
Mitt tips är att 
du köper några 

påsar med tomatfrön till 
dina närmaste. Det är ju inte 
alla som uppskattar att få en 
färsk tomat i julklapp, och 
speciellt inte om de inte har 
tid att äta den direkt de 
öppnat paketet. Därför är det 
bättre att ge bort tomatfrön, 
så kan personen bestämma 
själv när denne vill ha sina 
tomater. 
 

Leif-Runar 
Varför inte vara 
lite komisk i 
jul, och ge bort  

ett straff ju julklapp, i sann 
Yrrol-anda? Det tycker då 
åtminstone jag skulle vara 
roligt. 

Professor C 
Hallomsaft 
Jag förutsätter 
att alla 
människor i  

hela världen är intresserade, 
därför kan du ju alltid ge 
bort labbrockar, provrör, 
latexhandskar, objektglas, 
täckglas, luppar, och 
självklart ett 800-sidigt 
anteckningsblock där de kan 
skriva ner alla sina 
vetenskapliga upptäckter. 
Själv så har jag redan skrivit 
ut tre sådana block. 
 

Torgny 
Nesskall 
Egentligen 
tycker jag inte 

man behöver köpa så dyra 
julklappar. Åtminstone inte 
när det är jag som ska köpa 
julklappar. Om det är till 
mig man ger julklappar så 
får de mer än gärna vara 
dyra. Så om det är till mig ni 
ska köpa julklappar skulle 
en ny bil inte vara helt fel. 
Men om det är någon annan 
du ska köpa till duger det 
nog bra med en flaska glögg 
eller julmust. 
 

Uy 
Jag vet faktiskt 
inte riktigt. 
Kanske en  

Helårsprenumeration på 
Slusk Bladet? 
 

Hugo 54:sson 
Ja, själv är jag 
inte så bra på 
julklappar. Mitt  

tips till er är nog doftgranar, 
kupéfläktar och oljefilter 
som finns att köpa på de 
flesta mackarna, i stort sett 
dygnet runt. Därför gör det 
inget om man inte kommer 
ihåg julklappshandlingen, 
utan måste iväg tidigt på 
julaftonsmorgonen. 
 

Urgel Pannkaka 
Men varför i helvete 
blev min bild så liten,  

för? Det tyckte jag var 
väldigt orättvist, för alla 
andra fick ju ha stora bilder. 
Jag tänker inte de några 
julklappstips för ni är så 
elaka, så ni får ändå inga 
julklappar i år. 
 

Kulvert 
Va? Menar ni 
att man måste 
ge julklappstips  

För att få räknas som en 
redaktionsmedlem? Ja, det 
får väl bli en sekatör, då! 
 

Farmors Telefon 
Jag är egentligen inte 
med i redaktionen, 
men jag fick vara med 
ändå för det fanns lite  

plats över. Mitt julklappstips 
är en nummerpresentatör. 
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Intervju 
Med Lars Deskjet 
 
Som ni kanske minns så 
skulle jag intervjua Lars 
Deskjet förra året, men det 
blev ingen intervju, för den 
jäveln som kör plogbilen där 
jag bor hade skottat över 
min ytterdörr så jag inte 
kom ut. 
 
Därför tänkte jag att jag 
skulle ta och göra ett nytt 
försök i år, och se på fan om 
det inte lyckades denna 
gång! 
 
Hejsan, Lars! Hur mår 
du? 
Jag mår fint. Jag har precis 
ätit en varm tomatsoppa. 
 
Vad bra. Är det du själv 
som brukar göra 
tomatsoppan, eller köper 
du färdigt pulver som man 
blandar i varmt vatten? 
Jag brukar göra båda 
delarna, faktiskt. Jag gör en 
egen tomatsoppa, och sedan 
när den är klar häller jag i 
sådant pulver i tomatsoppan 
för att ge den en lite 
kryddigare smak. Dessutom 
brukar det vara spännande 
att se vilken konsistens 
soppan får, beroende på hur 
mycket pulver man häller i. 
Det är något jag brukar roa 
mig med ibland på 
söndagskvällarna. 

Varför just på söndagar? 
För att på söndagarna brukar 
bakruset från fredagens fylla 
ha gått över. 
 
Så det är därför du aldrig 
är anträffbar på lördagar? 
Då förstår jag varför du 
alltid brukar sjukskriva 
dig i förväg! 
Nej, jag skojade bara. Jag 
brukar drabbas av öhh… 
helgsjukan på lördagar. Det 
är därför jag sjukskriver mig 
i förväg, för jag blir alltid 
sjuk på lördagar, det slår 
aldrig fel. 
 
Okej, vi kan väl låtsas att 
jag tror dig, så slipper jag 
höra fler korkade 
bortförklaringar. 
Vad bra! 
 
Annars då? Har du byggt 
något växthus för 
tomaterna än?  
Ja, det har jag. Men det har 
gått sönder. Jag råkade köra 
in i det med en traktor i 
höstas. 
 
Råkade? Hur i helvete kan 
man köra in i ett växthus 
med traktor av misstag? 
Det var mörkt ute, och jag 
hade inga lysen på traktorn. 
Jag körde in i grannens bil 
också, men det vet han inte 
om. 
 
 

Jasså, blev det inga stora 
skador på hans bil? 
Jo, det blev jättestora skador 
på den. Därför fraktade jag 
bort bilen och dumpade den 
i en sjö, så han tror att någon 
har stulit bilen istället. 
 
Tack, Lars, jag tror det 
får räcka. Om du berättar 
mer så kanske jag blir 
tvungen att ringa polisen. 
Tack för intervjun! 
Tack själv. Vill du ha lite av 
tomatsoppan som blev över? 
 
 

 
Namn: Lars Deskjet 
Ålder: 55(5) 
Yrke: Kaffekokare 
Intressen: Tomater 
Familj: Fru och sonen Olle 
Civilstånd: Ja 
Inrökt lax: Det är gott 
Aktuell: Har blivit lovad att 
få vara med på ett hörn i den 
nya julfilmen. 
 
Intervju av Hugo 54:sson 
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Tävling 
Ni känner till reglerna? Bra, 
för själv har jag glömt bort 
dem. 
 
Fråga 1: Hur säger man 
”Din jävla gris, jag ska äta 
upp din brevlåda” på 
japanska? 
1: Man säger det precis som 
vanligt, fast på japanska. 
X: 携帯ゲーム機「ニンテン大 
2: Det gör man inte 
 
Fråga 2: Hur många varv 
runt jorden simmar en fisk 
varje år? 
1: Ett halvt 
X: Två och fem kvarts 
2: Det beror på, om fisken är 
nykter eller inte. 
 
Fråga 3: Vilket år släppte 
gruppen Lester C Garreth 
sitt enda album? 
1: 1983 
X: 1984 
2: 1985 
 
Fråga 4: vad står 
förkortningen SRVP för? 
1: Sveriges Radios 
VandaliseringsProgram 
X: Sven Roger Ville Persson 
2: Svensk Riktigt Värdelös 
Problematik 
 
Fråga 5: Beskriv ordet 
”verb” med två ord. 
1: Göra saker 
X: En grej 

2: Ny rad 
 
Fråga 6: Är det tillåtet att 
döpa sitt barn till 
”Grävskopa Och 
Bilindustrins Upp- Och 
Nergång Under Rådande 
Lågkonjunktur”? 
1: Nej 
X: Ja, absolut 
2: Nej, men 
”Lågkonjunkturen Går Nog 
Snart Över, Så Ni Kan Sluta 
Oroa Er, Era Jävla 
Gnällspikar” går nog bra 
 
Fråga 7: Vilken plats tror 
ni föregående fråga får på 
topplistan över de mest 
korkade frågorna? 
1: Nr 3 
X: Förstaplatsen 
2: Andra plats. Förstaplatsen 
får nog denna fråga 
 
Fråga 8: Svara snabbt! 
1: Okej 
X: Nej, aldrig! 
2: Ja, om jag får en glass 
 
Fråga 9: Svara snabbt igen 
1: Ja, men bara en gång till 
X: Nej, nu får det vara nog! 
2: jag vet att det är ont om 
utrymme. 
 
Fråga 10: Jag tror det får 
plats! 
1: Är du säker? 
X: Ja, det är jag 
2: Men titta! Det blev en rad 
över åt alternativ 2! 

1:a pris 
En begagnad snus 
2:a pris 
Ett sår 
3:e pris 
Mandarinskal 
4:e pris 
Beröm 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: 2 
Fråga 2: X 
Fråga 3: 1 
Fråga 4: Inget var rätt 
Fråga 5: 1 
Fråga 6: 2 
Fråga 7: 2 
Fråga 8: x 
Fråga 9: X 
Fråga 10: x 
 
Förra numrets vinnare: 

• 1:a pris, 3 cm 
koppartråd, vanns av 
Ragnar af Skol 

• 2:a pris, En 
glasskärva, vanns av 
Aksel Hansen 

• 3:e pris, Ett kok stryk, 
vanns av Urgel 
Pannkaka 

• 4:e pris, 21 kronor, 
vanns av Joakim von 
Anka 
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Torgnys sida 
Julgranens tillkomst och 
nuvarande betydelse i det 
moderna samhället 

 
 
Denna gång tänkte jag 
skriva om julgranar. Det är 
nämligen så att herr 
chefsredaktör alias idioten 
Uy har bett mig att skriva en 
text med jultema till detta 
nummer. Och eftersom jag 
bara är frilansare hade jag 
inget annat val om jag skulle 
få något betalt. 
 
Julgranar är ju en rätt så 
gammal tradition som har 
funnits ganska länge. Den 
uppstod troligtvis under 
medeltiden, då man tog in 
granar och andra träd och 
lade mat och dylikt därunder 
för att skydda det från regn. 
På den tiden var oftast taken 
dåligt isolerade, så det 
regnade in hela tiden, så det 
var ytterst nödvändigt att 
ställa sådant man ville hålla 
torrt under ett träd.  
 
Till en början använda man 
alla sorters träd, men ganska 
snart blev det valigare att 

man tog in granar, för de 
hade fördelen att de var i 
samma skicka året runt, till 
skillnad mot björken som 
tappade sina löv vintertid, 
vilket medförde att den 
släppte in mer vatten. 
Allt eftersom tiden gick, och 
man fick bättre tak, blev det 
allt ovanligare att man hade 
granar inomhus, men 
sentimentala människor 
brukade ta in en gran runt 
jul varje år för att 
återuppliva minnen från 
barndomen. 
 
Nu för tiden har det blivit 
vanligt att man köper sig en 
plastgran som kan användas 
år efter år. Det kan ju vara 
bra, för då slipper man ränna 
i skogen i jakt på granar, 
och får därför mer tid till att 
laga Janssons frestelse och 
blanda groggar. Dessutom 
slipper man sopa upp alla 
barr som granen tappar, 
vilket sparar mer tid som 
kan användas till att äta 
Janssons frestelse och dricka 
groggar.  
En klart stor nackdel med 
plastgranen är ju naturligtvis 
att när julen är över måste 
man stoppa ner den i en 
kartong, istället för att 
slänga den i huvudet på 
valfri ovän, som man kan 
göra med riktiga granar.  
 
 

Om jag fick välja skulle jag 
helt klart kasta en julgran i 
huvudet på Bert Karlsson. 
Inte för att jag har något 
emot honom, men det skulle 
vara kul att se hur han 
reagerat om det kommit en 
julgran flygandes och träffat 
honom rätt i planeten. Jag 
har hört att han har ett 
ganska så hett temperament, 
så det skulle nog bli 
intressant att se hur han 
gjort om någon slängt en 
gammal, sliten julgran på 
honom.  
 
Men om man ska göra det så 
måste man nog sitta på 
säkert avstånd när man ska 
beskåda spektaklet. Annars 
riskerar man nog att få en 
snyting av bäv... förlåt, jag 
menar Bert. Jag har hört att 
under en intervju hade 
programledaren låtit sminka 
Bert så han blev rosa i 
ansiktet, och när Bert fick 
reda på det slog han ner 
både programledaren och 
kameramannen. Så innan 
man kastar en julgran på den 
f.d. skivbolagsdirektören bör 
man nog tänka sig för en 
extra gång. 
 
Av: Torgny Nesskall 
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Sista sidan 
 
Ja, då var det dags att skriva 
sista sidan i årets sista 
nummer. Det har varit ett 
kämpigt år för alla. Inte 
minst för Slusk Bladets 
läsare, som endast fått fyra 
nummer i år. Men vi ska ta 
och bättra oss nästa år, för 
redaktionen har blivit lovad 
varsin öl varje jul om vi inte 
missar någon deadline.  
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
julklappinslagningen, 
krånglar ljusstaken, eller 
behöver du hjälp med 
julklappshandlandet? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Skicka 
honom ett mail, 
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se  
så svarar han på din fråga. 
Månadens brev: 
 
Hej, och ha en dålig dag! 
Jag skulle vilja veta hur 
många stövlar det går att 
kasta i en sko. Var snäll och 
ta reda p ådetta, för Ratig 
von Röf är min store idol. 
Ugnar 
 
Svar: 
Hej, Ugnar! Nästa gång jag 
träffar Stefan Grossman ska 
jag ta och fråga honom om 
detta. Så håll ögonen öppna! 

 
 
Nyheter 
Ny blogg 
Nu har vi startat en blogg på 
slaktar-stig.se. Där kommer 
ni inom en snar framtid att 
kunna läsa en massa 
dumheter. Än så länge är det 
Uy, Urgel Pannkaka, Lars 
Deskjet och Leif-Runar som 
kan skriva i den, men om 
projektet går bra kanske 
professorn och Torgny 
Nesskall kommer att vilja 
skriva någon rad där också. 
 

Professorns spalt 

 
 
Jag tänkte bara tala om att 
det Torgny Nesskall skrev i 
sin artikel om julgranar var 
lögn. Han är en riktig idiot! 
Professor C Hallomsaft 
 

Nästa nummer: 
 
I 2009 års första nummer 
kör vi på som vanligt! 
Korkade intervjuer, dinga 
krönikor, helidiotiska 
följetänger m.m.  
 
Om vi har riktigt tur kanske 
serietecknaren AAIII har en 
överraskning att bjuda på. 
Fast det beror på om han 
hinner få klart den i tid. Fast 
han har hållit på med den 
sedan våren 2007, så jag 
tvivlar på att den sölkorven 
hinner få klart något inom 
de närmsta tre åren. 
 
I nästa nummer kommer vi 
eventuellt att ha en sida för 
nyårslöften, beroende på hur 
nära nyår nästa nummer 
kommer ut. Men ett 
nyårslöfte kan vi ge er redan 
nu: 
 
Nästa år kommer det att 
komma ut fler nummer än 
det gjort i år. Vi ska ta oss i 
kragen och sätta lite fart på 
skrivandet. Det är ett löfte! 
Om vi nu mot all förmodan 
skulle bryta mot löftet har 
Leif-Runar högern klar och 
är beredd att ge redaktionen 
ett rejält kok stryk. 
Ha en god jul och ett gott 
nytt år, så ses vi igen någon 
gång efter nyår.  
 
Klart slut, mera krut! 


