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Det lilla julnumret 
Som ni ser är detta nummer 
endast 11 sidor långt, till 
skillnad från det förra 
mastodontnumret på hel 25 
sidor. 
Tanken var från början att 
Sluskbladet Nr 2/2004 
skulle följa med som bilaga, 
men på grund av att det är så 
dåligt, och tidsbrist, 
bestämde vi oss för att 
strunta i det. Så från och 
med nu blir det bara vanliga 
nummer av Sluskbladet, 
utan en massa dåliga 
bilagor. 
 
Men vad gör det när det 
snart är jul. På sidan 6 kan 
ni läsa vad redaktionen har 
för julklappstips, och det är 
inga dåliga klappar! Läs 
själva, får ni se.  
 
 

Och nu ska jag berätta en 
rolig historia: 
 
Det var en gång en tomte 
som skulle dela ut julklappar 
hos familjen Svensson. Han 
gick dit när klockan var sex 
på kvällen, knackade på 
dörren och vrålade: 
– Finns det några snälla barn 
här? För nu kommer tomten! 
– Nej, det gör det inte, 
försvinn innan jag ger dig en 
kärve bly! Svarade en röst 
innanför dörren. 
Då blev tomten förbannad 
och sparkade in dörren. Han 
klev rätt in, med skorna på, 
grep tag i mannen som ropat 
och sade: 
– Nu får du inga julklappar, 
din jävel! Som straff för att 
du säger så fult till tomten 
ska jag dricka upp ditt 
brännvin. 
 
Resten av historien har jag 
glömt, men jag lovar att den 
var jätterolig när jag hörde 
den. Jag kunde inte sluta 
skratta, så rolig var den. Om 
jag kommer ihåg hela ska 
jag berätta den i ett annat 
nummer. 
 
 
Uy, chefsredaktör och 
oansvarig utgivare 

 

Redaktion 
Dessa heltidsidioter arbetar 
för Sluskbladet. Några har 
till och med hållit på ända 
sedan starten 2004. 
 
 

Uy  
Chefsredaktör 

 
 
 
Hugo 54:sson 
Reporter 

 
Torgny 
Nesskall 
Krönikör 

 
Lars Deskjet 
Kaffekokare 

 
Professor C 
Hallomsaft 
Vetenskapsman 
 

 
Leif-Runar 
Försvarare av 
redaktionens 
åsikter 

 
 

Urgel 
Pannkaka 
Brevsvarare 

 
 

Kulvert  
Okänd 
arbetsuppgift 
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Insändare 
Skicka era jävla brev  
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se 
Har ni otur så kanske Urgel 
svarar på breven, och har ni 
riktig otur så kommer 
breven att publiceras på 
denna sida. 
 
Men vad fanken…!? 
Ni skriver att det ska vara ett 
extra stort nummer på hela 
25 sidor, men sedan är 
hälften utfyllt med klotter 
och kassa serier. Ni har 
grundlurat mig, och jag 
kräver att ni avgår och begår 
självmord, hela bunten! 
Algot von Sthåle 
 
Svar: 
Jo, tanken var ju att vi skulle 
ha med det alra första 
numret av SB som bilaga, 
och då blev ju sidantalet 
högre än vad det brukar 
vara. Jag ser ingen 
anledning till att vi ska avgå 
och ta livet av oss. 
Uy, chefsredaktör 
 
Juaaaaaaaaaa! 
Äntligen får jag skriva till 
Sluskbladet! När jag var 
yngre fick jag inte skriva till 
er för min mamma, för hon 
ansåg att det var en löjlig 
tidsskrift. Men nu har jag 
fyllt 18, och det innebär att 
jag är myndig och får göra 
vad jag vill. Så nu kan jag 
skriva till er och tala om vad 

jag tycker om Sluskbladet. 
Jag tycker den är bra, men 
jag ogillar när ni låter Leif-
Funar skriva något. Han är 
en idiot, så avskeda honom, 
är ni snälla. 
Hans Takbox 
 
Svar: 
Vilken tur för dig att du 
skrev Leif-Funar, och inte 
Leif-Runar. Hade du gjort 
det så hade han nog kommit 
hem till dig och vridit 
nacken av dig. 
Urgel Pannkaka 
 
Ang. Hans Takbox 
Jag tror nog det var mig han 
menade ändå, den där Hans. 
Jag tar och åker hem till 
honom under lunchrasten 
och gör processen kort, ifall 
det var mig han menade. Det 
är alltid bäst att vara på den 
säkra sidan. 
Leif-Runar 
 
Jag vill ha mat 
Jag vill ha mat som jag kan 
kasta på folk som går förbi 
mitt fönster på dagarna. 
Tyvärr kostar mat pengar, så 
jag har uinte råd att köpa 
mat och sedan kasta den, 
utan jag måste äta den 
istället. Snälla, skänk mig 
mat! 
 
Svar: 
Jag kan ju alltid kasta maten 
på dig… Urgel Pannkaka 

Gatukorkad 
Nu är snart julen här igen, så 
vi måste därför fråga vår 
korkade panel vad de har 
önskat sig i julklapp. 
 

Billy Örjansson 
34 år 
Fantasifigur 

 
 
Jag har önskat mig ett 
hagelgevär. Men jag har 
varit så stygg i år, så jag får 
nog nöja mig med en 
begagnad snus. 
 

Fabian Fy 
16 år 
Student 

 
Jag har önskat mig Janne 
Önneryds autograf. Om jag 
inte får det ska jag slå ner 
tomten. 
 
  Herr Starköl 
  75 år 
  Dryck 
 
 
Jag firar inte jul. 
 
  Henry Berg 
  12 år 

 Förtids- 
Pensionär 

Jag har önskat mig en 
radiostyrd bil och en 
årsförbrukning av 
blodpudding. 
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Recensioner 
Då var det återigen dags för 
vår testpanel att recensera en 
massa skräp. Enda 
skillnaden mot förra numret 
är att den här gången har vi 
faktiskt testat det vi 
recenserar. 
 
Larz-Kristerz – Om du vill 
2009, Columbia 

 
Älvdalsbandet Larz-Kristerz 
femte album är en väldigt 
trevlig skiva. Den här 
gången känns det faktiskt 
som en helt ny skiva, då den 
förra innehöll samma låtar 
som man lyssnat på under 
hela hösten i 
dansbandskampen. Om du 
vill innehåller många bra 
låtar, enda felet är att det 
inte är jazz. Köp skivan, 
annars jävlar ska ni få med 
mig att göra! Betyg: 4/5 
Leif-Runar 
 
Sluskbladet, 2004- 
Sluskbladet är en riktigt 
dålig tidning. Om det inte 
vore för att jag själv är 
skribent där hade jag avrått 
er att läsa den. Betyg: 5/5 
Hugo 54:sson 
 

Norrlands Guld export - 
Spendrups bryggerier 

 
Ett öl med mustig smak av 
maltdryck och alkohol. Den 
perfekta drycken när man 
ska skriva recensioner åt 
Sluskbladet. Betyg: 3/5 
Uy 
 
Fullmetal Alchemist vol 15 
Hiromu Arakawa, 2009 

 
I den femtonde delen i 
Arakawas framgångsrika 
serie får man veta en del om 
karaktärernas bakgrunds-
historier. Väldigt spännande, 
det är nästan så man skulle 
kunna tro att det är jag själv 
som skrivit manus till denna 
serie. Enda negativa är att 
boken tar slut alldeles för 
fort, men som tur är finns 
flera delar utgivna, så man 
kan läsa vidare efter ett 
återbesök på bokhandeln. 
Beryg: 4/5 
Torgny Nesskall 
 
 

Månadens slusk 
Holly Båck 

 
Holly Båck, vad är det för 
ett löjligt namn, undrar ni 
säkert. Ja, det undrade vi 
också, när Torgny Nesskall 
föreslog denne Holly Bock 
som månadens slusk.  
 
Tydligen så är Holly Båck 
en författarkollega åt 
Torgny Nesskall, och har 
skrivit hela femton böcker. 
Tyvärr är Holly Bocks 
böcker så dåliga, att ingen 
vill ge ut dem.  
De ska till och med vara 
sämre än Torgny Nesskalls 
egna böcker, och då är det 
riktigt illa, säger Professor C 
Hallomsaft, som tog sig tid 
att läsa Hollys böcker efter 
att vi fått in förslaget om att 
utse Holly till månadens 
slusk. 
 
När någon skriver så dåliga 
böcker, men vägrar ge upp 
trots att allt hopp är förlorat 
tycker vi självklart att det 
ska uppmuntras. Därför får 
Holly Båck bli månadens 
slusk. Ett paket kattmat 
kommer med posten inom 
två veckor. 
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Följetång 
I rymden kan ingen höra 
dina idiotiska uttalanden 
Del 6 
(Nej, ni har inte missat en 
del, även om förra avsnittet 
var del 4. Det är nämligen vi 
på redaktionen som råkade 
räkna del 3 två gånger, men 
nu är det tillrättat) 
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 en rad smärre 
missöden har de båda 
rymdfararna stannat till på en 
rymdmack retat på sig 
maffiabossen Zverkar Faktura. 
Efter lite om och men lyckas de 
smita ifrån maffiabossens 
rymdflotta, men av misstag råkar 
de ta med sig den nedsupna 
maffiabossen på sitt rymdskepp 
när de reser mot okända mål. Oj, 
nu tar resumén upp nästan en hel 
spalt. Bra jobbat! 
 
Kurt började bita på 
naglarna igen, något han 
inte gjort sedan de tidiga 
tonåren. Men den här 
gången bet han inte på 
naglarna för att det var kul, 
utan för att han var 
fruktansvärt nervös. Inte nog 
med att han hade en gravt 
alkoholiserad polot på 
rymdskeppet, nu hade han 
också fått med sig en 
fruktad maffiaboss. Som tur 
var hade Zverkar inte vaknat 
upp ur fyllekoman ännu, 

men Kurt kände på sig att 
det bara var frågan om 
minuter innan Zverkar 
skulle börja vakna till liv 
igen. 
Plötsligt kom det ett 
fruktansvärt oväsen ifrån 
förarhytten, men Kurt 
orkade inte bry sig längre. 
Yxel hade haft en massa 
konstigheter för sig sedan 
resan började, och han 
kände att inget Yxel gjorde 
skulle förvåna honom mer. 
Dessutom hade Kurt insett 
att han aldrig skulle nå fram 
till Axylophon, så det enda 
han intresserade sig för nu 
var hyur han skulle ta sig 
hem igen. 
 
Till slut bestämde sig Kurt 
för att han skulle kika in i 
förarhytten ändå och se var 
Yxel hade för sig.  
Trots att Kurt redan hade 
förberett sig mentalt på alla 
möjliga katastrofer kom det 
ändå som en chock för 
honom när han fick se att 
Kurt rivit ut och slagit 
sönder hela rymdskeppets 
instrumentpanel. 
– Vad i helvete håller du på 
med nu!? Nästan skrek Kurt. 
- Fo’ faen! Jag tappade ner 
fickpluntan bakom 
instrumentpanelen, så jag 
fick riva ut den för att 
komma åt pluntan. Men när 
jag fick fram den hade 
korken fariv av, och allt 

brännvin rann ut på golvet. 
Då blev jag förbannad och 
började slå och sparka på…  
Mer han inte Yxel säga, för 
Kurt vände sig om och gick 
ut ur förarhytten igen. Han 
sket fullständigt i att 
rymdskeppets styrsystem nu 
var bortom all reparation, 
det var Yxels problem. Kur 
tog i allt var han kunde när 
han smällde igen dörren till 
förarhytten, och eftersom 
Yxel slagit sönder 
aggregatet som motverkade 
tyngdlösheten i rymdskeppet 
small det extra mycket i 
dörren. 
Bara någon sekund efter att 
Kurt slängt igen dörren till 
förarhytten fick han sig en 
rak höger, helt utan 
förvarning. Tyngdlösheten 
och kraften i slaget gjorde 
att Kurt flög ände till andra 
sidan rummet och slog i en 
vägg. Kurt fick då se att det 
var Zverkar Fakturar som 
vaknat till liv, och lyckats ta 
sig ur repen som Kurt bundit 
honom med. Kurt tog då upp 
en skiftnyckel ur fickan som 
han slängde med all sin kraft 
mot Zverkar. Skiftnyckeln 
missade, och just när Kurt 
och Zverkar gjorde sig 
beredda för ett rejält 
slagsmål kom plötsligt Yxel 
in i rummet och ropade: 
– Titta där! På den planteten 
ska vi landa! 
Fortsättning följer! 
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Julklappstips 
Varje jul tvingas man köpa 
julklappar till folk som man 
normalt inte skulle köpa 
julklappar till. Och eftersom 
man inte är van att handla 
julklappar till dessa 
människor kan det vara svårt 
att veta vad man ska ge 
dem. Det är därför vi finns 
till hands och hjälper er med 
detta. 
 

Lars Deskjet 
Tomatguru 
och barrista 

 
När jag skulle börja skriva 
detta blev jag tillsagd att jag 
fick absolut inte tipsa om 
något som har med tomater 
att göra därför är mitt tips en 
flaska brännvin. 
 
       Torgny Nesskall 
       Författare m.m. 
 
 
Trodde aldrig ni skulle 
fråga! Mitt julklappstips är 
ju såklart att ni köper min 
bok ”Urgens Återkomst”. 
Finns att beställa från 
vulkan.se. 
 
  Jan-Olov Eek 
  Konstnär 
 
En skål svampgryta tror jag 
skulle bli en utmärkt 
julklapp. Åtminstone är det 
var jag har önskat mig. 

  AP Göransson 
  IT-Konsult 
 
 
Jag tror en ny bil vore en 
utmärkt julklapp. 
 

Östen 
Östernsson 
Från 
Östersund 

Jag skulle vilja tipsa om 
Daschlanns-Karlssôns 
senaste skiva ”Smerrbôs-
bol”. Den är bra! 
 
 
        Uy 
        Chefsredaktör 
         för Sluskbladet 
 
Egentligen finns det ju bara 
en bra julklapp, nämligen en 
prenumeration på sluskbla… 
eller jag menar en 
trappstege. En sådan har ju 
alla nytta utav. 
 
          Eh… Sven? 
                   Okänd 
                   sysselsättning 
Köp en sten så blir allting 
bra, tror jag! 
 

Den osynlige 
mannen 
Arbetslös 

 
En tomtedräkt vore väl 
något att tänka på, så kan 
den personen extraknäcka 
som tomte nästa jul. 

Årets julklapp 2009 
Det är ju inne bland medier 
att de ska utse årets julklapp, 
och då måste väl 
Sluskbladet så klart följa 
den trenden. Årets julklapp 
har valts ut av en jury 
bestående utav: Uy, Lars 
Deskjet, Urgel Pannkaka, 
Professor C Hallomsaft, 
Urgel Pannkaka, Leif-
Runar, Urgel Pannkaka, 
Donkey Kong och Urgel 
Pannkaka. Juryns beslut kan 
endast överklagas av 
Sverker Olofsson. Och vad 
har juryn då kommit fram 
till då, då? Då?  
Årets Julklapp 2009 är 
(trumvirvel): 

En färgglad 
lampskärm 

 
Nu undrar ni säkert hur vi 
kunde komma fram till det? 
Det var så att ingen i juryn 
kunde komma på något, så 
vi lät helt enkelt alla skriva 
ner varsitt substantiv på 
lappar, och sedan drog vi 
lott. Vem som skrev 
lampskärm på sin lapp vet vi 
inte, för ingen ville ta på sig 
det.  
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Intervju 
Med Lars Deskjet 
Det har ju blivit lite av en 
tradition att vi intervjuar 
Lars Deskjet i varje 
julnummer, så därför tyckte 
vi att vi kunde göra det i år 
igen. 
 
Tjenare, Lars! Hur har 
året varit? 
Jo, det har varit ett väldigt 
tomatlikt år i år. Jag har 
hunnit med att både odla 
egna tomater, volontärjobba 
i soppkök (där jag serverat 
tomatsoppa), starta ett 
politiskt parti, skriva tre 
böcker, och starta ett 
aktiebolag. 
 
Oj, det var inte dåligt! Är 
det något du inte hunnit 
med som du ångrar? 
Ja, jag har tyvärr inte hunnit 
skriva så mycket i 
tomatbloggen i år. Men till 
nästa år ska jag se om jag 
inte kan prioritera om lite 
grann, så det blir lite mer 
bloggande. 
 
På tal om tomatbloggen, 
visst är den en del i en 
större blogg? 
Ja, den här till 
Sluskbloggen, där, förutom 
jag, också Uy, Urgel 
Pannkaka och Leif-Runar 
hjälps åt att skriva. Vi har 
också försökt få med Torgny 
Nesskall, men han ville inte. 

Under julen brukar du 
alltid komma i bråk med 
tomten, hur kommer det 
sig? 
Det beror helt enkelt på att 
tomten är en otacksam jäkel 
som inte uppskattar att man 
ställer fram tomatgröt åt 
honom. 
 
Det beror inte på att du 
råkade tända eld på 
honom för ett par år 
sedan, då? 
Nej, absolut inte! Förresten 
så var det inte meningen, 
och jag lät honom ta vatten 
att släcka elden med från 
mitt kök. 
 
Från det ena till det andra, 
vad har du för planer 
inför framtiden? 
Jo, jag har ju startat ett 
politiskt parti, så jag har 
som mål att komma in i 
Swenlands riksdag.  
 
Och jag antar ett hela 
partiprogrammet kretsar 
kring tomater? 
Alldeles riktigt! Bland annat 
vill vi införa tomatgratäng 
som nationalrätt, avskaffa 
momsen för tomater och 
satsa tio miljarder kronor på 
en statlig tomatodling. 
 
Hmm, ja, det låter ju… 
vettigt. Är det någon mer 
än du som kommer att 
rösta på ditt parti? 

Det hoppas jag. Och 
förresten så ska jag inte 
rösta på mitt parti, jag tänker 
lägga min röst på 
Trädpartiet. 
 
Då får jag be att tacka för 
intervjun. Hoppas vi ses 
igen nästa år! 
 
 

 
Namn: Lars Deskjet 
Yrke: Kokar kaffe åt 
Sluskbladets redaktion 
Ålder: 57, tror jag 
Intressen: tomater såklart! 
Familj: Fru och son 
Fiender: Tomten och 
Tomatmannen, för att 
nämna några 
Framtidsplaner: Har för 
avsikt att bli Swenlands 
nästa statsminister 
Aktuell: Det ryktas att han 
ska vara med på ett hörn i 
årets julfilm. 
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Tävling 
Ni vet, det är samma regler 
som de vi haft sedan 2005. 
 
Fråga 1: Vad heter 
Snutens mamma? 
1: Snutmor 
X: Snutmamma 
2: Snutmorsa 
 
Fråga 2: Vad har snuten 
för yrke? 
1: Tandläkare 
X: Polis 
2: Rukvältare 
 
Fråga 3: Vem är Jan? 
1: En man 
X: En advokat 
2: En författare 
 
Fråga 4: Vem skrev texten 
till ”Jungman Jansson” 
1: Dan Andersson 
X: Lynn Anderson 
2: Dan Green 
 
Fråga 5: Vem är Uy? 
1: En idiot 
X: En advokat 
2: Sluskbladets grundare 
 
Fråga 6: Hur många 
Pokémon finns det? 
1: 151 
X: 386 
2: 493 
 
Fråga 7: Vem är Kulvert? 
1: Vet ej! 
X: Vet inte! 
2: Inget svar… 

Fråga 8: Hur stavas ordet 
”sten”? 
1: Setn 
X: Esnt 
2: Sten 
 
Fråga 9: Vilken är Leif-
Runars favoritfärg? 
1: Röd 
X: Blå 
2: Gredelin 
 
Fråga 10: Vem är 
dummast av dessa tre? 
1: Urgel Pannkaka 
X: Uy 
2: Leif-Runar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förra numrets rätta svar: 
Inga svar var rätt! 
 
Förra numrets vinnare: 
Platsen som skribent för 
Sluskbladet vanns av Jenny 
Josefsson. Läs hennes första 
text i nästa nummer! Alla 
övriga priser utgick, 
eftersom ingen villa ta emot 
sina priser. 
 
Förra numrets korsord var 
det ingen som lyckades lösa, 
så därför har vi med ett facit 
här nedan: 
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Torgnys sida 
Jul och öl 
 
I juletid brukar vissa 
människor dricka 
alkoholhaltiga drycker. Jag 
är en av dem. Framförallt 
brukar jag dricka öl, för då 
kan man dricka mer utan att 
bli full. 
 
Varför dricker jag öl, undrar 
ni kanske då? Jo, det började 
julen 2005. Jag hade nyligen 
fyllt 18, så jag kunde handla 
folköl på affärerna. Och när 
det sedan blev jul började de 
sälja julöl, och då tycket jag 
att jag borde ta och prova 
det. 
Så jag steg in på Ica i min 
hemby och handlade mig ett 
sexpack. Jag kände mig 
väldigt vuxen när jag gick 
hem med julölen under 
armen. 
 
När jag väl kom hem rev jag 
sönder kartongen som höll 
ihop ölen, och öppnade en 
av burkarna, med ett 
välbekant ”pschssst”.  
 

 
 

Efter att ha druckit ur ölen 
kunde jag bara konstatera att 
det var gott med julöl. 
Därefter har jag aldrig mer 
handlat julöl, men däremot 
brukar jag köpa en låda 
vanlig öl till julen. 
 
Anledningen till att jag inte 
köper julöl beror itne på att 
jag inte gillar den, utan det 
beror nog snarare på att jag 
inte orkar gå ner till affären 
för att köpa öl. När jag är 
nere på byn tänker jag att 
jag kan ju lika gärna gå till 
systemet istället. 
Och eftersom jag inte vågar 
fråga kassörskan på 
systemet om de har julöl får 
jag istället handla vanlig öl. 
Ibland brukar jag till och 
med beställa ett par 
Karlovacko. Fast senast jag 
gjorde det var de slut his 
leverantören, så jag har 
slutat med det. 
 

 

Det är nu inte bara öl som 
jag dricker när det är jul. Jag 
brukar ju också hälla i mig 
kopiöst stora mängder 
julmust. Det är nog en av de 
godaste läsksorterna, och 
sadistisk som jag är brukar 
jag skratta gott för mig själv 
när jag tänker på hur mycket 
pengar Coca-Cola förlorar 
varje jul i Sverige. He he he! 
 
Och när julaftonen väl 
kommer blir det ju en och 
annan snaps till julbordet, 
och lite senare kanske det 
blir ett par groggar också. 
 
Till vardags brukar jag 
dricka mjölk till maten. Men 
ni skiter väl i vad jag brukar 
dricka, så därför tänker jag 
inte berätta mer om mina 
dryckesvanor, för ni 
bläddrar säker bara förbi den 
här sidan, era sluskar! 
 
Av Torgny Nesskall 
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Sista sidan 
 
Hurra, det verkar som om vi 
kommer att hålla deadline 
även denna gång. Det är 
egentligen helt ofattbart att 
vi lyckats hålla varenda 
deadline utan några 
förseningar under hela året. 
För att fira det ska vi ta 
ledigt, nästa år. Nej, jag 
skojade bara! Klart att 
Sluskbladet kommer ut 
nästa år också. Nej, nu är det 
Urgels tur: 
 
Fråga Urgel 
Har du problem med 
körkortet, krånglar 
generatorn, eller behöver du 
hjälp med att rasta hunden? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Skicka 
honom ett mail, 
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se  
så svarar han på din fråga. 
Månadens brev: 
 
Urgel, jag älskar dig! 
Jag har älskat dig sedan den 
första gången vi sågs. Det 
var på Långholmen. Jag var 
en städerska där, och du satt 
inne för mord. Snälla, kan vi 
gifta oss? 
Agda Frydén 
 
Svar: 
Nu har du nog blandat ihop 
mig med någon annan. 
Kanske med min kriminelle 
kusin Yrgel Pannkaka? 

 
Professorns spalt 

Oj, vad mycket utrymme jag 
fick i år. Det är skönt när det 
råder nyhetstorka på 
sluskfronten. Då 

kan 
jag skriva 

med jättestor text. Det 
tycker jag är jättekul. Men 
mest av allt tycker jag om 
när det går dåligt för min 
ärkerival Torgny Nesskall. 
Han är en idiot som borde 
låsas in. Hu ha ha hö! 
 
Professor C Hallomsaft 

Nästa nummer: 
I nästa nummer händer det 
inte grejjer, må nu tro. 
Förutom en sida om 
nyårslöften kommer det inte 
att vara någonting utöver det 
vanliga. Därför förstår jag 
inte riktigt varför jag 
behöver en hel spalt för att 
tala om det.  
 
Nåja, jag får be Leif-Runar 
att han spöar upp den idiot 
som har hand om tidningens 
layout. Eller vänta, det är ju 
jag! Hoppas han inte hörde 
min order. Aj! Han hörde 
den visst. Aj, sluta slå mig! 
Jag skojade ju bara. Aj! Men 
sluta, då! Aj, säger jag ju, 
sluta! Ahhhhhhhh! 
 
Äntligen slutade han. Nästa 
gång ska jag be honom slå 
ner Urgel Pannkaka istället, 
så kan jag filma och lägga ut 
det på Youtube. 
 
Var var vi…? Jo, nästa 
nummer kommer ut i 
februari, och det betyder att 
då är det ett nytt årtionde. 
Läskigt! Och det här blir 00-
talets sista numer. Skumt, 
som Urgel sade när han åt 
upp innehållet i en 
brandsläckare. Vi ses nästa 
år, han en god jul och ett 
gott nytt år! 
Klart slut, mera krut! 

 


