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Våren nalkas 
Nu är det äntligen 
dags för årets andra 
nummer av Slusk 
Bladet. Den två 
månader långa 
förseningen beror på 
två saker; jag, 
tidningens redaktör 
har bytt upp sig på 
datafronten och har 
därför inte haft 
möjlighet till att jobba 
med tidningen. Den 
andra orsaken är i 
vanlig ordning att hela 
redaktionen består at 
lata idioter som inte 
går att byta ut. 

Som ni kanske märker 
har Slusk Bladet fått 
en ny logga. Det beror 
inte på att det är vår 
eller något annat fint, 
utan att tidningen 

numera kommer att 
göras i ett annat 
program.  

 

Men tro nu inte att 
Slusk Bladets 
redaktion är helt 
ovetande om att det 
börjar närma sig 
våren. För visst har vi 
lagt märke till slasket 
på vägarna, solen i 
ögonen när man kör 
bil och allt annat 
negativt man kan 
känna av under våren. 
Det positiva har vi 
däremot inte lagt 
märke till.  

 

Som kompensation för 
de uteblivna numren 
(det blir inte 12 
nummer detta år 
heller, jag lovar) 
kommer ni inte att få 
något. För jag kan 
nämligen inte komma 
på vad det skulle vara. 

 

uy, chefsredaktör 
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Insändare 

 
Nu har Slusk Bladet fått 
en brevansvarig som 
sorterar och sköter 
publiceringen av 
läsarbrev. Hanns namn 
är Urgel Pannkaka, som 
vissa av er är bekanta 
med vid det här laget. Ni 
kan ”mäjla” era 
insändare till hans 
lånade mail, 
uy-@spray.se 
Så småningom kommer 
han att få en egen 
mailadress. 
 
För helvete! 
Ta med politiska 
insändare igen! Vi vill 
inte han någon jävla sida 
bara för politikdebatt, 
fattar du? Eller vill du ha 
en fest smäll så du 
ramlar ihop och sover i 
17 år? Ian Stålbhand 
 
Svar: 
Okej, då! Vi tänkte ha en 
sida bara för debatt inför 
årets riksdagsval i 
Swenland. Men nu har vi 
ändrat oss, så istället 
kommer varje parti att få 
turas om att använda 

sidan till propaganda 
istället. Nöjd nu? 
 
Telephone Man 
Jag är världens 
Telephone man! Det 
innebär att jag kan 
avlyssna alla 
telefonsamtal och 
förvandla dem till 
massivt stål. Dessutom 
är jag duktig på att steka 
falukorv. Jag är så bra att 
jag skulle kunna vara 
med i Vm i 
falukorvsstekning om 
jag ville. Men tyvärr 
finns det inget 
kvalificerat motstånd, så 
jag ger fan i det. Istället 
steker jag vantar på 
östkusten. Luster Stern 
 
Det får vara någon 
jävla måtta! 
När jag trodde att 
gränsen var nådd så fick 
jag syn på Slusk Bladet. 
Hela redaktionen består 
av en massa idioter som 
inte vet om de ska torka 
sig i röven eller munnen 
efter att de har skitit. 
Ottur Reeslöf 
 
Svar: 
Ja, det är ju vad jag 

försökt säga. Slusk 
Bladets redaktion är alla 
tvättäkta idioter. Men 
någon som är ännu 
dummare är den som tror 
att en högtalare kan 
förvandlas till 
jordgubbssylt om man 
säger ”yxa, såg, 
väckarklocka” baklänges 
tre gånger om dagen. 
 
Rösta på Kung 
Kolanapp! 
Om ni gör det lovar vi er 
följande: 
Gratis öl 
Gratis brännvin 
Gratis högerkrok 
Gratis trasig lysdiod 
Gratis luft 
Gratis lödtenn 
Gratis väckarklocka. 
Resten får ni betala 
själva! 
Plågskytten 
 
Aaaaaaaaaaarghhhhh! 
Jag tycker inte om när 
folk springer fram till 
mig och skriker Aaaaa 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaahhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhrg! 
Ivar Tåtensten 
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Månadens Slusk 
Per Djurman 
Denna gång kommer den 
sympatiske trädhataren Per 
Djurman. Anledningen till 
att han blir månadens slusk 
är inte för att han hatar 
träden, utan för att han 
försöker igen och igen trots 
att han hela tiden misslyckas 
med att utrota träden. 
 
Redan när Per Djurman var 
en liten pojk hatade han 
träden. Anledningen till att 
han började hata träden var 
att han såg ett krokigt träd 
och tyckte att det såg löjligt 
ut. Därför har han hatat 
träden över allt annat. 
 
Den 17 oktober 1978 brände 
han ner sitt första träd. Det 
var en björk som han hällde 
på bensin och tände på. När 
trädet började brinna spred 
sig sedan elden vidare till 
andra träd, tills hela skogen 
var övertänd. Sedan kunde 
en glad, nöjd och lycklig Per 
Djurman gå hem och lägga 
sig. 
 
Nästa dag kom konstapel 
Justman och hämtade 
honom. Skogens ägare, 
Benny Skogh var fly 
förbannad och hade stämt 
lille Per Djurman. Men 
Djurman gick fri, för han 
sade i rättssalen att om han 
inte bränt ner träden hade 

någon annan gjort det 
istället. Dessutom hade hans 
morbror Alfred Djurman 
mutat domaren. Nästa vecka 
var det dags att bränna en ny 
skog. Men denna gång var 
det på uppdrag av 
skogsägaren Billy Skogberg, 
som ville ha skogen 
borttagen billigt.  
 
Per Djurman tog en dunk 
och en tändsticksask med 
sig till sogen där han skulle 
göra upp den efterlängtade 
brasan. Men när Djurman 
hade hällt ut bensin på ett 
träd och skulle tända på gav 
trädet honom en sån smäll 
så han flög rätt in i en sten. 
Efter att ha vilat sig lite efter 
smällen var det dags att ta 
nya tag, och se till att 
skogen brann ner före lunch. 
 
Djurman hällde på ny bensin 
på trädet och skulle just 
tända på när trädet återigen 
gav honom en redig höger. 
Nu blev Djurman förbannad 
och hällde bensin på trädet 
igen, dessutom hällde han 
på marken också. Nu kunde 
Djurman tända på bensinen 
på marken utan att trädet 
kunde nå honom. Men en 
sak som Djurman inte hade 
räknat med var att han hade 
fått bensin på byxorna 
också, så både han och 
trädet tog eld. 
 

Djurman tog av sig byxorna 
och slängde in de i 
eldsvådan som häll på att 
bildas. Efter att trädet han 
tände på tagit eld spred sig 
elden vidare i resten av 
skogen. Men förbränningen 
av skogen tog längre tid än 
Djurman räknat med, så den 
hade inte brunnit klart förrän 
till kvällen.  
 
När allt hade brunnit ner 
gick Djurman till sin 
uppdragsgivare för att ta 
betalt för det utförda arbetet. 
Han fick ett par nya byxor. 
 
Vi tackar Per Djurman för 
att han hjälpt oss att fylla ut 
ännu en sida i detta nummer 
av Slusk Bladet 
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Järnhår VS 
Plasthår del 4 
Detta har hänt: 

Under en vild fest hemma hos 

Järnhår bestämmer sig Plasthår 

att förstöra festen med sin antika 

cykelpump. Men de thela 

resulterar i ett slagsmål, när den 
våldsamme mannen Leif-Runar 

blandar sig , och det hela slutar 

med att en raket avlossas mot en 

vägg som rasar ihop. 

 

Lyckligt nog var inte väggen 
bärande, men huset tog ändå 
stora skador. Järnhår, som 
fortfarande höll på att betala 
sitt lån på huset, blev nu 
förbannad på Xbox Man. 
Han tog tag i en yxa som 
han vingade mot Xbox Man. 
Men slaget missade med två 
meter, för all alkohol hade 
försämrat Järnhårs 
avståndsbedömning kraftigt. 
Istället träffade han ett 
vinglas som Blue Ond 
Mega-klon höll i. Det 
stänkte vin på Blue Ond 
Mega-klon, vilket 
resulterade i ännu mer 
övervåld. Blue Ond Mega-
klon tog tag i Järnhår för att 
krossa honom fullständigt. 
Men just då halkade han i en 
vattenpöl på golvet och 
tappade taget om Järnhår, 
som såg sin chans att fly. 
Järnhår sprang ur Blue ond 
Mega-klons grepp, rätt in i 
famnen på Plasthår. Plötsligt 
kom Plasthår ihåg orsaken 
till sitt besök; han skulle ju 

förinta Järnhår. Plasthår tog 
upp resterna efter sin antika 
cykelpump och drämde den 
i huvudet på Järnhår. Den 
redan trasiga cykelpumpen 
gick sönder ännu mer när 
den träffade Järnhårs huvud, 
som skyddades av hans hår. 
Plasthår svor att han skulle 
hämnas förlusten av sin 
antika cykelpump genom att 
riva Järnhårs 10 miljoners-
villa. Han lyfte upp Xbox 
Mans medvetslösa kropp 
och avfirade en kraftig 
raket, från Xbox Mans 
raketkastare, mot en bärande 
vägg. 
 
Just då vaknade Xbox Man. 
Oturligt nog hade Plasthår 
redan tryckt på 
avfyrningsknäppen, men 
Xbox Man råkade ändra 
raketens riktning. Istället för 
en bärande vägg träffade 
raketen Farbror Gulfs 
rullskridskor. Nu gick 
Farbror Gulf bärsärkagång 
på allt och alla, för han 
kunde inte hantera förlusten 
av sina rullskridskor. Han 
tog upp en handgranat och 
slängde den rätt in i all 
folkmassa. När den 
exploderade flög det folk 
över hela huset. Xbox Man 
landade i garaget och Leif-
Runar landade i ett badkar. 
Badkaret gick i flera delar. 
Efterssom det var ett mycket 
dyrt badkar blev Järnhår 

förbannad och slog Leif-
Runar i huvudet med en 
slägga. När Leif-Runar blev 
medvetslös började dem 
andra att lugna ner sig, och 
snart var slagsmålet över.  
 
Efter att slagsmålet slutat 
tog Järnhår sig en titt i huset 
för att kolla hur mycket av 
huset som var trasigt. Han 
kom fram till att det var 
enklare att se hur mycket 
som inte var trasigt, 
eftersom alla hela saker 
kunde räknas hans en hand. 
Järnhår sa att han skulle 
kräva skadestånd för allt 
trasigt, men innan han hade 
kommit till ”skadestånd” var 
han ensam i huset. Järnhår 
var helt övertygad om att det 
var Plasthårs fel att huset 
blev förstört, så han tänkte 
ut en listig plan för att 
hämnas.  
Fortsättning följer! 

 
 
Vänster: Järnhår. 
Höger: Plasthår. 
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Intervju 
Urgel Pannkaka 
 
Som ni säkert vet är Urgel 
Pannkaka numera anställd åt 
Slusk Bladet, men vad ni 
säker inte vet är att han tog 
jobbet under hot! I denna 
intervju kommer han att 
berätta allt för Hugo 
54:sson.  
 
Tjenare, Urgel! Hur är,,, 
Är du säker på att ingen 
följde efter dig hit? 
 
Ja, jag åkte hit i min vita 
skåpbil, utan någon Slusk 
Bladet-logga. 
Bra! Man kan aldrig vara 
nog försiktig, speciellt inte 
när man är hotad. 
 
Hotad? Berätta mer, 
annars jäv,, eh, jag menar 
tack! 
Det hela började förra 
veckan, när jag fick ett brev 
med posten, fast det var 
söndag. I brevet stod det:  
”Nu jävlar tar du jobbet som 
brevsorterare hos Slusk 
Bladet, annars kommer Leif-
Runar och hälsar på dig!”. 
Jag blev livrädd, så jag 
ringde genast till 
redaktionen och tog jobbet. 
 
Vem var det som hotade 
dig, då? 
Jag är inte säker, men jag 

tror att det var någon som 
känner leif-Runar. 
 
Men antagligen! Om den 
personen hotar med att 
skicka Leif-Runar så 
borde det väl vara någon 
som känner honom. 
Du verkar veta mycket, du. 
Det kanske rentav var du 
som skickade brevet? 
 
Vad i helvete säger du? Nu 
jävlar ska jag anmäla dig 
för förtal! 
Då ska jag anmäla dig för 
olaga hot! 
 
Om du inte slutar med 
dina jävla lustigheter ska 
jag skicka Leif-Runar på 
dig! 
Aha! 
 
Hoppsan! 
Så det var du som skickade 
brevet! Nu sitter du risigt 
till. Jag kanske kan avslöja 
det för Slusk Bladets läsare, 
och då kanske du blir 
arbetslös och jag kan ta över 
ditt jobb. 
 
Omöjligt, mitt jobb kan 
endast utföras av personer 
med intelligens, inte 
idioter som du! 
Nu ska du inte vara så 
kaxig. Du sitter inte direkt i 
en situation där man kan 
kasta skit på mig. 
 

Det gör jag visst! Klick! 
Fotnot: Vid detta tillfälle 
tryckte jag på en knapp som 
aktiverar mitt överfallslarm, 
och Leif-Runar kom 
inrusande och gav Urgel 
Pannkaka en redig omgång 
medan jag passade på att 
smita iväg. 

 
Namn: Urgel Pannkaka 
Ålder: 23 
Civilstånd: Ogift 
Intressen: Montera badkar 
Aktuell: Som brevsorterare 
åt Slusk Bladet och med 
filmen ”Urgel Pannkaka – 
Andra Akten” 
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Nu är det dags för 

Tävling 
Reglerna för tävlingen är 
rätt så enkla; svara rätt på 
frågorna, bygg en 
fungerande tidsmaskin, 
spring jorden runt och rita 
en teckning så kan du vinna 
om du har tur. 
 
Fråga 1: Hur många 
tänder har man i 
genomsnitt efter ett besök 
av Leif-Runar? 
1: 23 
X: 11 
2: Inga 
 
Fråga 2: Vilken färg har 
Billy Bävers badbyxor? 
1: Röda 
X: Han har inga badbyxor 
2: Den första är röd, den 
andra är blå och den tredje 
är vit 
 
Fråga 3: Hur gör man för 
att undvika Xbox Man? 
1: Man köper ett Gamecube 
X: Man flyttar till Oslo 
2: Man blir bästa vän med 
Slaktar-Stig 
 
Fråga 4: Vilket märke har 
Urgel Pannkakas kostym? 
1: Sluskavaj 
X: Idiotklaeds 
2: Kalle Anka 
 
 
 
 

Fråga 5: Vem är Philip 
Koroshoch’s bästa vän? 
1: Olov Plastbåth 
X: Ingvar J. Ared 
2: han har inga vänner 
 
Fråga 6: Hur mycket 
kostar 57 kg apelsiner hos 
Tom Nook? 
1: 37 kronor 
X: Man betalar in natura 
2: Han säljer inte apelsiner 
 
Fråga 7: Hur hög är Lars 
Deskjets tomatplanta? 
1: 65m 
X: Lika lång som ett år 
2: 0,74m 
 
Fråga 8: Vilket år togs den 
första bilden på  
Leif-Runar som lades ut 
på internet? 
1: 1978 
X: 2002 
2: 1897 
 
Fråga 9: Hur bor Urgel 
Pannkaka? 
1: I villa 
X: I lägenhet 
2: I sin bil 
 
Fråga 10: Är du glad? 
1: Nej, aldrig i helvete 
X: ja, varje dag 
2: Bara när jag har fått lön 
 
 
 
 
 

När du svarat rätt på 
frågorna skickar du svaren 
till redaktionen. Då kan du 
vinna följande: 
1:a pris: 
En ritad motorbåt 
2:a pris: 
Torrt gräs (att mata djuren 
med) 
3:e – 5484564654:e pris: 
En bit av ett bananskal 
 
Förra numrets vinnare har 
valt att förbli anonym, för 
det var så pinsamt dåliga 
priser som delades ut. 
 
Förra numrets rätta svar: 
 
Fråga 1: 2 
 
Fråga 2: 2 
 
Fråga 3: X 
 
Fråga 4: 1 
 
Fråga 5: X 
 
Fråga 6: X 
 
Fråga 7: 2 
 
Fråga 8: 1 
 
Fråga 9: 2 
 
 
 
 
 
 



Slusk Bladet nr 2 / 2006           
http://www.freewebs.com/slaktar-stig 

                                                                                                                              

7 

Professorns sida 
Som ni minns var professorn 
sjuk och vikarierades av 
författaren Torgny Nesskall. 
Nu fortsätter hans historia 
som han inte hann avsluta. 
 
Eftersom alla var ifrån 
Ryssland var dem mycket 
brutalare än den vanliga 
polisen, vilket Leif-Runar 
fick erfara. En av ryssarna 
tog tag i Leif-Runars ena 
arm och bröt av den. Sedan 
skar han av det vänstra örat 
för Leif-Runar. Vad 
ryssarna inte visste var att 
alla år Leif-Runar varit död 
hade gjort honom brutalast i 
hela världen. Leif-Runar tog 
tag o två ryssar och krossade 
deras skallar mot en 
betongvägg. Sedan tog han 
upp en annan ryss och bröt 
av honom nacken, samtidigt 
som han sparkade ihjäl en 
annan Vladimir. Efter en 
kvart hade Leif-Runar dödat 
halva rysstyrkan. Han lade 
alla döda i en hög, drog ner 
byxorna och pissade på 
dem. Resten av rysstyrkan 
sprang hem. Sen dog Leif-
Runar igen. Denna gång var 
dödsorsaken bruna bönor.  
 
Efter 546 548 648 647 546 
445 657 684 543 sekunder 
återuppstod Leif-Runar 
igen, för han kom på att 
bruna bönor var också en 
maträtt. Denna gång ville 

Leif-Runar åka till Italien 
för att jaga kaniner på alvar. 
När han kom till 
Italienbörjade han leta efter 
sina vänner, men han kom 
på att alla hans vänner hade 
sagt upp bekantskapen med 
honom, så därför beslöt han 
sig för att jävlas med dem. 
Leif-Runar letade upp Xbox 
Man, för att kunna bygga 
om hans Xbox till ett 
rymdskepp med 
svängdörrar. Men det sket 
sig. 
 
För han hade glömt hur man 
byggde om Tv-spel till 
rymdraketer. Istället gick 
han till den lokala golfbanan 
för att leta upp lämpliga 
kandidater till årets upplaga 
av Vm i nackvridning. Den 
första som Leif-runar fick 
syn på var en bilförsäljare 
som hette Kladdé. Olof 
Kladé. 
 
Leif-Runar gick fram till 
honom och sa: 
- Herr Kladé, förmodar jag? 
- Idioten Leif-Runar, antar 
jag? Svarade Kladé. 
Nej, nackvridaren Leif-
Runar. Sa leif-Runar innan 
han tog tag i Kladé’s nacke 
och vred om.  
 
Leif-Runar kunde inte hitta 
några lämpliga kanidater, så 
han gick hem och lyssnade 
på Jazz, kontrat av klassisk 

musik. Med klassisk musik 
så menas Sven-Ingvars. 
Leif-Runar spelade sin 
musik dag och natt, tills 
elbolaget kom och stängde 
av strömmen för honom. För 
han lyssnade på musik 
istället för att jobba, så han 
kunde inte betala 
elräkningarna.  
 
Då gick Leif-Runar hem till 
Xbox Man med sin 
musikanläggning och 
började spela hos honom 
istället. Xbox Man ville 
klaga på att Leif-Runar 
spelade på högsta volym, 
men Leif-Runar var så 
kraftig att han inte vågade. 
 
Det slutade med att Xbox 
Man blev vräkt för att han 
förde sånt oväsen. Då gick 
Leif-Runar hem till Guld-
Gunnar istället. Och så höll 
han på tills alla han kände 
var hemlösa. Då startade 
han ett dansband som enbart 
spelade jazz. 
 
AV Torgny Nesskall 
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Partipropaganda 
Här ska partierna som är 
med i Swenlands 
riksdagsval få göra reklam. 
Först ut är partiet Ny 
Diktatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som ni ser så vill dem 
förbjuda Slusk Bladet. Så 
rösta för helvete inte på Ny 
Diktatur! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nästa nummer handlar det 
om Tågpartiet 
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Sista sidan 
Nu kommer det en massa 
reklam för att fylla ut sista 
sidan. Missa inte nästa 
nummer i sommar! Det är 
inte säkert att det kommer ut 
då, med det kommer ut! Det 
är då säkert. 
 
 

 


