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Vår eller sommar? 
 
När detta skrivs är det vår 
ute. Eller, det var åtminstone 
vår för ett par dagar sedan. 
Efter det började det snöa 
igen. Usch, det känns som 
om denna vinter aldrig 
kommer att ta slut. 
 
Men det skiter väl ni i, era 
jävlar! För när ni läser detta 
är det säkert sommar och 
solsken. Jag hoppas det är 
outhärdligt varmt åt er, era 
svin! Eller nej, det gör jag 
inte. För om det bli 
outhärdligt varmt i sommar 
kommer jag också känna av 
det, även om det inte känns 
särskilt troligt i skrivande 
stund. 
 
I sommar ska jag ta och 
bada i sjön, det har jag inte 
gjort sedan 2006. Jag vet 
inte riktigt varför det inte 

har blivit av, jag kanske har 
varit för upptagen med att 
jobba under somrarna. Men 
om lågkonjunkturen håller i 
sig så kommer jag med 
största sannolikhet ha tid att 
bada hela sommaren. 
 
I detta nummer har vi inget 
nytt att presentera, tyvärr. I 
förra numret fick vi ju en ny 
serie, och i numret innan 
dess började en ny följetång, 
så ni har varit lite 
bortskämda med nyheter 
den senaste tiden. Men nu är 
det slut med det, så i detta 
nummer får ni dras med 
gammalt skräp. 
 
Gillar ni att få stryk? Den 
frågan ställde vi 
medlemmarna på forumet 
Swenland, och de svarade så 
här: 
 
98% svarade ”Ja! 
56% Svarade ”Nej” 
94% Svarade ”Jag gillar 
potatismos” och 48% 
vägrade att svara på frågan.  
 
Nej, nu har jag ljugit färdigt, 
så ni får läsa vidare. Trevlig 
spis! 
 
Uy, chefsredaktör och 
oansvarig utgivare 
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Insändare 
Som vanligt fylls vår 
brevlåda av korkade brev 
hela tiden. Tyvärr hinner vi 
inte svara på alla, men Urgel 
har sagt att han läser 
vartenda brev vi får in. Fast 
jag tror han ljuger. 
 
Era jävla jävlar! 
Ni skriver bara om våld hela 
tiden. Må polisen komma 
och arrestera er, era jävla 
jävlar! Ni skall ha stryk! 
Gunnar Glömsk 
 
Svar: 
Du skriver ju också om våld. 
Urgel Pannkaka 
 
Läs min vackra dikt: 
Varje vår blir jag glad 
För då blir det ett blodbad 
Det är så trevligt, tycker jag 
Att bada i blod varje dag 
Men blod är svårt att hitta 
Därför får jag i ketchup sitta 
Och tvätta min kropp 
Med ketchup varje 
morgondopp. 
Glönnar Gunsk 
 
Läs en till dikt: 
Jag skickar in två dikter 
För att lösa vissa konflikter 
Jag gillar inte bråk. 
Chevrolet är ett fint åk. 
Glönnar Gunsk  
 
Svar: 
Glönnar, jag blir alldeles 
tårögd när jag läser dina 

vackra dikter. Du ska ha ett 
stort tack för att du skickar 
in dessa till oss. Ta nu och 
skaffa dig ett riktigt intresse 
istället. Din pajas! 
Urgel Pannkaka 
 
Nidbilden 
Jag har ritat en nidbild av 
Urgel Pannkaka, för jag 
tycker han är en tönt. Good 
bajs! Hi hi hi! 
Josefin 

 
Svar: 
Vad i helvete menar du med 
det!? Denna handling skall 
du allt få ångra, din jävla 
fjant! Jag ska ge dig ett elakt 
öknamn som straff, Joseful. 
Ha ha ha ha ha ha ha ha hö! 
Urgel Pannkaka 
 
Omogna Urgel 
Här låter jag urgel sköta 
insändarsidan helt själv för 
en dag, och vad får jag se? 
Urgel skriver en massa 
omogna och löjliga svar till 
insändarna. Jag tror jag ska 
ta och sänka Urgels lön med 
femtio procent. Så numera 
betalar han för att få jobba. 
Uy 

Gatukorkad 
När våren börjar närma sig 
brukar vi alltid fråga ut folk 
om denna årstid. Men den 
här gången ska vi fråga dem 
om hösten istället. Längtar 
ni efter hösten? 
 

     Lars Höstman 
     27 år 
     Sportfiskare 

 
Ja, jag längtar som själve jan 
efter höstern. Fy jan vad jag 
hatar våren.  
 Lars Deskjet 
 I sina bästa år 
 Kaffemuggshållare 
 
Nej, jag längtar sällan efter 
hösten. Jo, ibland gör jag 
det, när det nya numret av 
tomatmagasinet kommer ut i 
september, då längtar jag 
efter hösten. 
 
       Lars Kinoc 
       51 år 
       Plastikkirurg 
 
Varför heter alla som ni 
frågar Lars i förnamn? 
Konstigt. Och varför frågar 
ni om hösten, när våren 
precis har kommit. Jag säger 
då det, Sluskbladet blir bara 
konstigare och konstigare. 
Snart skriver ni väl om 
slagsmål med utomjordingar 
också! 
(Det har vi redan gjort, 
Reds. Anm.) 
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Recensioner 
Ja, det var ju riktigt trevligt 
att recensera saker, så jag 
tror vi tar och fortsätter med 
det. 
 

Bok 
Min bror är en idiot 
Av Sverker von Rööf, 2011 

 
Den här boken har inte 
kommit ut ännu, men jag har 
rest två år in i framtiden och 
läst den. Det var en väldigt 
bra bok, så har du möjlighet 
att resa i tiden tycker jag du 
borde ta och läsa den. 
Betyg 4/5 
Professor C Hallomsaft 
 

Film 
Deja vu, 2006 

 
Denna film handlar om en 
polis. Han ska utreda ett 
brott som har begåtts av en 
brottsling. 
Betyg 3/5 
Urgel Pannkaka 
 

Musik 
Jan-Sverkerz – Ge oss en 
dunk brännvin, 2008 

 
Idiotbandet Jan-Sverkerz 
senaste platta överraskar 
ovanligt mycket. När jag 
fick skivan i min hand hade 
jag väntat mig att det endast 
skulle finnas en låt, och 
resten av skivan skulle bestå 
utav en inspelad fyllefest, 
som de tidigare skivorna 
gjort. Men den här gången 
har bandet Jan-Sverkerz 
tagit sig i kragen och spelat 
in en hel skiva. Hela 17 låtar 
finner man på denna Cd, och 
inte en enda fyllefest hade 
de spelat in. 
 
Vad som fick bandet att 
göra en hel musikskiva vet 
jag inte, men jag antar att de 
fått mycket kritik från både 
fans och recensenter för att 
de fyllt ut sina skivor med 
att spela in sina fyllefester. 
Men nu när vi fått en hel 
skiva med musik befarar jag 
att nästa skiva enbart 
kommer att bestå av 
inspelade fyllefester. 
Betyg 4/5 
Torgny Nesskall 

Månadens slusk 

 
Urgel Pannkaka 
Nu var det ett tag sedan vår 
favoritidiot Urgel blev 
utsedd till månadens slusk. 
Jag tror det var någon gång, 
1963, som Urgel blev det 
senast. 
 
Urgel Pannkaka är ju, som 
bekant, den som läser 
igenom alla brev som 
läsarna skickar in till oss. 
Oftast är det ju ofarliga 
saker, som beundrarbrev, 
frågor och mordhot, men det 
har faktiskt hänt att någon 
har skickat oss en livs 
levande skallerorm. Och då 
när Urgel öppnat dessa 
paket händer det ganska ofta 
att han blir biten och måste 
föras till sjukhus. 
 
Men nu har Urgel börjar 
göra så, att alla paket vi får 
in brukar han skaka. Om han 
sedan hör ett ilsket fräsande 
från paketet brukar han 
lägga det i en kartongpress 
innan han öppnar det. Och 
det var denna smarta idé 
som ledde till att Urgel blev 
utsedd till månadens slusk. 
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Följetång 
I rymden kan ingen höra 
dina idiotiska uttalanden 
Del 3 
Resumé: Året är 2047. Kurt 
Alcyra är på väg till planeten 
Axylophon för att leta efter 
intelligent liv tillsammans med 
den berusade piloten, Yxel 
Pølsen. Efter att rymdskeppet 
blivit allvarligt skadat är nu 
sällskapet på väg till en 
rymdmack för att få det lagat. 
 
Kurt gick tillbaka till sin 
hytt, för han klarade inte av 
att se hur Yxel körde hans 
fina rymdskepp.  
När Kurt lämnat förarhytten 
tog Yxel fram en flaska som 
han hade gömt under sin 
stol. Han skruvade av 
korken och tog en rejäl 
klunk innan han satte sig 
bakom spakarna igen. 
Kurt satt i sin hytt och höll 
för öronen, i hopp om att 
kunna stänga ute ljuden av 
alla föremål som studsade 
mot rymdskeppets plåt. Yxel 
lyckades undvika att 
frontalkrocka med 
rymdstenar och liknande, 
men han kunde inte 
förhindra att rymdskeppet 
skrapade i rymdskrotet.  
 
Efter ett par timmar märkte 
Kurt att smällarna mot 
rymdskeppets plåt hade 
upphört. Förvånat gick han 
in i förarhytten för att se 
efter vad som hänt. Där inne 

fann han Yxel ligga 
medvetslös på golvet. Kurt 
gjorde inte ens ett försök att 
väcka honom, utan gick 
istället fram till ett av 
rymdskeppets fönster. Han 
tittade ut och såg, till sin 
stora förvåning, att 
rymdskeppet stod på 
parkeringen utanför en 
rymdmack. 
 
Kurt tog ur startnyckeln ut 
tändningslåset, ifall att Yxel 
skulle vakna igen, och 
klättrade ut ur rymdskeppet. 
Ute på parkeringen tittade 
sig Kurt omkring och såg att 
macken hörde till 
Mospotow, en servicekedja 
som brukade ha öppet 
dygnet runt. Tyvärr hade 
inte Kurt något serviceavtal 
med Mospotow, så han 
visste inte riktigt om han 
hade råd att reparera 
rymdskeppet hos dem. Men 
nu hade han inget val, så 
Kurt tänkte att han fick 
chansa, och räckte inte 
pengarna till fick han ta en 
springnota. 
 
När Kurt steg in på macken 
möttes han av en ilsken 
blick från en av mackens 
anställda. 
– Är det du som äger 
skrothögen där ute? Sade 
kassörskan, som hette Rut 
Tesuhuravggyb. 
– Ja, men jag kan upplysa 

dig om att det inte är någon 
skrothög, den har bara blivit 
lite skadad under färden hit. 
Sade Kurt, som kände sig en 
aning förnärmad när hans 
rymdskepp kallades för 
”skrothög”. 
– Ja, ja, hur som helst, du får 
ta och göra något åt den, för 
den läcker olja över hela 
parkeringen. Dessutom har 
du parkerat den på 
personalparkeringen, så jag 
vore tacksam om du kunde 
flytta den omgående. 
– Det var faktiskt det jag 
tänkte be er att göra. Mitt 
rymdskepp skulle behöva en 
rejäl reparation, så ni kanske 
kunde ta in den i garaget och 
göra den körduglig igen? 
 
Rut nickade som svar och 
gick ut till mackens 
verkstadsavdelning. Det 
dröjde inte länge innan 
Kurts rymdskepp stod inne i 
mackens verkstadsgarage. 
Medan Kurt väntade på att 
reparationen skulle bli klar 
köpte han sig en smörgås 
och en kopp kaffe inne på 
macken. Men plötsligt kom 
han ihåg att han glömde att 
väcka Yxel innan de tog in 
rymdskeppet för reparation. 
– Nåja, han lär ju inte göra 
någon större skada om han 
är kvar i rymdskeppet, 
tänkte Kurt. Men ack så han 
bedrog sig! Fortsättning 
följer! 
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Intervju 
Med Gunnars Kioskman 

 
Vem fan är Gunnar 
Kioskman, kanske ni undrar. 
Det gjorde jag också när jag 
fick order om att intervjua 
honom. Jag skrev in hans 
namn i sökmotorn 
”Guugle”, men det enda jag 
hittade var en hemsida om 
hur man tillagar marinerade 
traktordäck. Hur någon kan 
få för sig att göra och äta en 
sådan maträtt har jag ingen 
aning om, men en sak 
förstod jag säkert: Jag måste 
bara få tag i denna Gunnar 
Kioskman. 
 
På den konstiga hemsidan 
fanns det ett telefonnummer 
som jag provade att ringa. 
En sömndrucken röst 
svarade, och jag frågade om 
han visste var man kunde 
hitta Gunnar Kioskman. 
Men då slängde den 
personen på luren utan att 
säga ett ord. Rätt otrevligt, 
kan man tycka, men klockan 
var ju trots allt halv tre på 
natten.  

När jag provade att ringa 
nästa dag hade jag större tur. 
Nu var mannen mycket 
piggare, och det visade sig 
vara Gunnar Kioskman själv 
som jag talade med. 
Intervjun kunde börja! 
 
 
God förmiddag, herr 
Kioskman. Vem fan är ni? 
Vi är… eller, jag menar, 
JAG är en egen företagare. 
Jag har en kiosk i västra 
Veinge, och så driver jag en 
hemsida om marinerade 
traktordäck. 
 
Ja, marinerade 
traktordäck, ja. Hu kan 
man komma på en sådan 
idé? Snälla, berätta! 
Vadå? Det är väl inget fel 
med marinerade 
traktordäck! Har du något 
emot marinerade 
traktordäck, eller? 
 
Nej, nej, inte alls! Jag 
undrar bara hur ni kunde 
komma på idén till en 
sådan maträtt? 
Jo, det var så att jag var på 
besök hos min morbror för 
ett par år sedan. Då hade 
han slut på mat, och han 
orkade inte åka ner till byn 
och handla. Han har ju trots 
allt 27 mil till närmaste 
samhälle. Så då gick han 
istället ut och skar av några 
bitar från ett traktordäck. 

Detta serverade han sedan, 
men jag tyckte inte det var 
någon höjdare. Så jag 
provade att grilla 
traktordäcken med en god 
marinad, och då smakade de 
mycket bättre! Sedan 
startade jag min hemsida om 
denna fantastiska maträtt. 
 
Ja, det lät ju trevligt. Men 
finns det verkligen folk 
som villa äta marinerade 
traktordäck? Jag tycker 
det låter vidrigt. 
Vad fan säger du!? Nu har 
jag fått nog av dina 
spydigheter. Nu lägger jag 
på, och du ska fan inte ringa 
mig mer, din lille 
puttefnask! Adjö, ät en 
bäver! 
 
Sedan lade han lade luren 
i örat åt mig. För att 
hämnas brukar jag ringa 
honom halv tre varje natt. 
 
Namn: Gunnar Kioskman 
Yrke: Korvförsäljare 
Ålder: 37 
Civilstånd: Särbo 
Intressen: Matlagning 
Favoritfärg: Schackfärg 
Största bedrift: Kan rapa 
oavbrutet i 41 minuter 
Sämsta bedrift: Glömmer 
ibland att använda tandkräm 
 
Intervju av Hugo 54:sson 
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Tävling 
Regler? Nej, det behövs 
inte. Jag litar på att 
Sluskbladets lärare är 
skötsamma, så jag behöver 
inte tala om för dem hur 
man ska sköta sig. 
 
Fråga 1: Hur långt kan 
man köra utan bensin? 
1: 54 meter 
X: 0 meter 
2: Det beror väl på om man 
har ett bensindriver fordon 
eller inte. 
 
Fråga 2: Vem uppfann den 
dubbelhäftande tejpen? 
1: Göran Tejp 
X: Lars Ohly 
2: Christer Sjögren 
 
Fråga 3: I vilken 
matvarubutik kan man 
köpa mjölk? 
1: Ica 
X: Domus 
2: Gamla Gulf 
 
Fråga 4: Vem skrev låten 
”I fought the law”? 
1: Bobby Fuller 
X: Sonny Curtis 
2: Kalle Cindbom 
 
Fråga 5: vad bli 1+7? 
1: 654 
X: 8 
2: 7 068 592 189 
 
 
 

Fråga 6: Vem skulle vilja 
köpa en begagnad sten 
som har tillhört John 
Fogerty? 
1: Ingen 
X: Kurt Olsson 
2: Lars Deskjet 
 
Fråga 7: Om man köper 
en traktor för 4 517 
kronor, och får en BMW 
av senaste modell på 
köpet, har man gjort en 
bra affär då? 
1: Nej, det kan jag då inte 
påstå. 
X: Ja, om man kan pruta ner 
priset lite grann så har man 
gjort tidernas klipp. 
2: Det beror på, är däcken 
på traktorn bra? 
 
Fråga 8: Hur mycket 
badskum brukar Bert 
Karlsson köpa? 
1: 37 liter 
X: Inget 
2: En flaska då och då 
 
Fråga 9: Var bor Kurt? 
1: Vilken Kurt? 
X: I Mora 
2: i Göteborg 
 
Fråga 10: Hur länge ska 
man koka stekt ägg? 
1: Inte alls 
X: 48 minuter 
2: Man ska koka dem tills 
allt vatten har dunstat bort. 
 
 

1:a pris: 
En kabelsko 
2:a pris: 
En trasig penna 
3:e pris: 
Ett frimärke 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: X 
Fråga 2: 2 
Fråga 3: 1 
Fråga 4: X 
Fråga 5: X 
Fråga 6: 1 
Fråga 7: 1 
Fråga 8: 2 
Fråga 9: 2 
Fråga 10: 2 
 
Förra numrets vinnare: 

• 1:a pris, ett avklippt 
buntband, vanns av 
Bert Bertsson. 

• 2:a pris, stryk, vanns 
av Urgel Pannkaka. 

• 3:e pris, en isbit, 
vanns av Super Mario 
Långben 

• 4:e pris, glasskärvor, 
vanns av Jan af 
Ragnirdä 
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Torgnys sida 

 
 
Då var det återigen dags att 
skriva ett helt A4 med 
dumheter! Förra gången 
skrev jag lite grann om min 
bok, vill jag minnas. Boken 
blev ju totalsågad av 
idiotprofessorn, och jag 
kände att jag behövde 
försvara boken lite grann. 
Men nu kan jag tala om att 
boken blev en försäljnings- 
succé, och den har sålt långt 
över förväntan. Boken sålts i 
hela ett (1) exemplar, och 
jag hoppas professorn är 
grön av avund nu när han 
ser vilka framgångar jag har 
haft.  
 
Från början hade jag inget 
alls emot Professor C 
Hallomsaft, men efter att ha 
blivit ständigt påhoppad i 
hans texter började jag 
lessna, så numera gör jag 
allt jag kan för att reta den 
lille skinntorra gubbjäveln. 
Han kallar sig för professor, 
men jag tycker någon borde 
ta och tala om för honom att 
det krävs någon form av 
utbildning innan man får 

kalla sig professor. Det 
räcker faktiskt inte med att 
man har gått ut högstadiet 
med endast godkänt betyg i 
matematik. 
 
Ibland brukar jag ringa till 
Professorn mitt i natten och 
låtsas att jag ringer från 
tidningen Illustrerad 
Vetenskap, och vill att han 
kommer till redaktionen för 
en anställningsintervju. 
Sedan brukar jag vänta 
några minuter, tills jag hör 
en bil som åker förbi ute på 
vägen i full fart. Då är det 
professorn som är på väg 
ner till Stockholm. Men 
oftast brukar han komma på 
sig halvvägs att det kanske 
är samma person som har 
busringt till honom igen. 
Det roliga är att han går på 
det varje gång, trots att jag 
har ringt honom fem nätter i 
rad. 
 
Ibland brukar han försöka ge 
igen, men det är ganska lätt 
att genomskåda honom. Han 
brukar oftast ringa till mig 
halv sex på morgonen och 
låtsas att han jobbar på 
banken. Sedan säger han åt 
mig att sätta in alla mina 
pengar på hans konto, så får 
jag tillbaka dem nästa dag 
med 500 % ränta. Ibland 
undrar jag om professorns 
verkligen är som han ska där 
uppe, för han säger samma 

sak varje gång han ringer, 
och han föreställer inte ens 
rösten. Men i och för sig, jag 
säger också samma sak, och 
inte föreställer jag rösten 
heller, men när jag ringer 
går professorn på det. De 
kanske tappade honom i 
golvet när han föddes, vad 
vet jag? 
 
Hur som helst, försäljningen 
av min bok hade ju gått 
väldigt bra, så jag tänker ta 
och fira det rejält någon dag 
när jag har tid. Då ska jag 
börja dricka öl klockan halv 
sex på morgonen, starx efter 
att professorn ringt, och så 
ska jag vara ful ända tills 
sent på natten. Enda kruxet 
är väl att jag inte vet om jag 
har tid att vara full en hel 
dag, för jag har flera 
deadlines till en massa andra 
projekt jag håller på med. 
Men å andra sidan har jag 
sällan dragit mig för att 
skriva texter på fyllan, så det 
ordnar sig nog på ett eller 
annat vis. 
 
Av Torgny Nesskall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sluskbladet nr 3 / 2009         
http://www.slaktar-stig.se 

                                                                                                                              

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sluskbladet nr 3 / 2009         
http://www.slaktar-stig.se 

                                                                                                                              

10 

Sista jävla sidan 
Oj, nu lom det med en 
svordom i rubriken, men det 
hoppas jag att ni har 
överseende med. I övrigt har 
jag inget vettigt att säga, så 
jag lämnar över till Urgel 
Pannkaka. 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
trädgården, krånglar 
skatteverket, eller behöver 
du hjälp med sexual-
undervisningen? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Skicka 
honom ett mail, 
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se  
så svarar han på din fråga. 
Månadens brev: 
 
Halli-hallå! 
Jag har i samma lägenhet 
sedan 1932. Jag har skött 
mig alldeles utmärkt. Jag 
har aldrig festat, spelat hög 
musik eller stört mina 
grannar på något sätt. Men 
bara för att jag har slutat 
betala hyran så blev jag 
vräkt! Är inte det väldigt 
orättvist!? 
Bertil Furugranlund 
 
Svar: 
Nej, man ska betala hyra om 
man vill bo kvar i en 
lägenhet.  
Urgel ”mentalpatienten” 
Pannkaka 

 
 

Professorns spalt 

 
Oj, oj, oj! Nu fick jag nästan 
en hel spalt att skriva på. 
Om det inte vore för Urgel 
Pannkakas jävla logotyp 
som de ska envisas med att 
använda.  
När jag tänker efter så retar 
jag mig otroligt mycket på 
Urgel Pannkaka. Han är nog 
den person jag ogillar näst 
mest. Den jag ogillar mest är 
ju naturligtvis Torgny 
Nesskall. Han borde någon 
ta och slå ner, tycker jag. 
Kanske rentav JAG borde ta 
och slå ner honom. Ja! Det 
ska jag göra näta gång jag 
ser honom. Då ska han få en 
sådan smäll att han ramlar 
ihop som ett korthus på 
golvet. He he he!  
Professor C Hallomsaft 
 

 

Nästa nummer 
Ibland brukar professorn 
klaga över att hans spalt få 
så lite utrymme, och att jag 
använder platsen till att 
berätta om nästa nummer, 
fast jag inte har en aning om 
vad nästa nummer ska 
handla om. Kanske han har 
rätt, men jag är för 
egocentrisk för att skära ner 
utrymmet för ”nästa 
nummer-spalten”.  
 
Ja, i nästa nummer kan ni 
räkna med tävlingar, 
intervjuer, korkade läsarbrev 
och fortsättningen på vår 
spännande följetång. 
Dessutom fortsätter den 
korkade serien om John 
Locke. 
 
Professorn har nog rätt ändå, 
det behövs inte en hel spalt 
för att berätta om nästa 
nummer, men jag har ingen 
lust att ändra om i layouten 
nu. Därför får vi fortsätta 
med att fylla ut den här 
spalten med en massa 
nonsens istället. Och ska jag 
vara ärlig så har jag inget 
emot nonsenstexter. Väl 
mött i nästa nummer, om det 
vill sig väl, kommer nästa 
nummer ut lagom tills 
semestern börjar. 

 
Klart slut, mera krut! 


