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Julspecial
Detta nummer var tänkt som
en lite julspecial. Men nu
har redaktionen tagit
”semester”, eller rättare
sagt, varit slöa som fan. Det
innebär att det knappt är en
vecka tills jul när detta
skrivs. Därför är det oklart
om detta nummer hinner bli
klart tills jul. Men när ni
läser detta sitter vi alla med
facit i hand.
Men alla sidor kan ju, som
ni kanske förstår, inte
handla om jul. Som exempel
på detta har vi den
spännande fortsättningen på
Sagan om Kapten Bealos.
Även vissa fasta avdelningar
gick inte heller att ändra till
jultema, trots att vi har
försökt.

När julen är avklarad är det
ju som sagt nyår, mer om
det på sista sidan. Just så
mycket mer har inte jag att
säga denna gång. Eller, jo!
Jag vill tala om för alla att
från och med nu fråbsäger
jag mig titeln ”Lars Deskjettomte åt folket”. Detta år
kommer att vara min sista
jul med denna ärorika titel.
Nästa år får någon annan
vara det. Typ Leif-Runar.
En annan ska som jag vill
påpeka är att tidningen
denna gång innehåller en
intervju med en riktig
person, nämligen artisten
Karl Rak! Bläddra till sidan
5 för att läsa intervjun.
God julläsning, God jul &
Gott nytt år önskar
redaktionen på Slusk
Bladet!

Uy, chefsredaktör och
Lars Deskjet-tomte åt
folket för sista gången
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Insändare
Här publicerar vi knäppa,
dinga, tokiga, men framför
allt genomkorkade insändare
från er läsare. Skicka det ni
vill framföra till Urgel
Pannkakas lånade mail (Han
har fortfarande inte fått
någon egen, he he)
uy-@spray.se
Jul!
Det är ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju- ju- ju- ju- ju- juju- ju- ju-julafton snart!
Svar:
Vad i helvete var det för
en jävla insändare? Och
varför i helvete gick jag
med på att publicera den?
Det går utför med
insändarsidan, det kan jag
lova. Nej, vi får hoppas att
nästa insändare är bättre!
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Vad önskar jag mig i
julklapp?
Snälla, ni måste hjälpa mig!
Det är snartr jul och jag vet
inte vad jag ska önska mig i
julklapp. Det är ett mycket
svårt val som jag måste
göra. Om jag önskar mig fel
måste jag ju vänta ett helt år
till!
Svar:
Se vår sida med
julklappstips.

Forumåsikter
Här kommer några
kommentarer och åsikter
från medlemmarna på
Slaktar-Stigs forum,
Swenland.
http://www.swenland.info.se
När man slår ner någon låter
det så här:
*aaahhhooohhh*
Sedlar
Kineser är dryga.
Sdas
Särskilt de, som försöker
vara ödmjuka.
RetepNoslack

Hur går det?
Hur går det med erat nya
projekt ”Slusk Bladet X-tra”
som ni skulle dra igång
under hösten 2005? Jag har
suttit och väntat i mer än ett
år på den nu!
Svar:
Ja, tyvärr så blev den
försenad. Vi hade varken
material, tid eller orka att
göra klart det första
numret. Men vem vet, den
kanske kommer ut under
2007? Eller kanske 2008?
Eller vad sägs om 2017?
Nej, jag kan inte lova
något. Vi kan bara vänta
och se.

Tomat
Lars Deskjet
Nej, det är det inte. För JAG
är den störste spammaren
här... Eller kan bli iallafalll
Spekpanna
Om man jämför med Urgel
Pannkaka
så är uy mycket trevlig.
Swen
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Månadens Slusk
Tomtefar himself

Ja, denna gång var det
tomten som blev årets slusk.
För han är så snäll och
kommer till oss varje jul
med trevliga julklappar. Det
är väldigt snällt.
Han får utstå det mesta,
ungar som skriker åt honom.
Folk som rycker honom i
skägget, idioter som sparkar
honom på smalbenen. Men
det alla värsta är väl alla
som säger till honom att han
inte finns! Vadå ”inte
finns”? Så kan man väl inte
säga till någon som står
alldeles framför en! Då
borde ju denna person
finnas! Om jag ska vara
ärlig så har jag aldrig
förstått logiken i att tomten
inte finns, men han är ändå
så pass verklig att man kan
säga detta till honom…..
Som om det inte skulle vara
nog så måste han ständigt
krusa för dessa människor
som är så taskiga mot
honom. Varje jul måste han
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ut och åka i sin slitna släde
som dras av folkilskna
renar. Och han gör det år ut
och år in! Är inte det
beundransvärt? Han ställer
upp fastän han inte får ut
något av det. Om jag vore
tomten skulle jag raka bort
skägget, klippa håret och ta
på mig något ledigt. Sedan
skulle jag resa bort till ett
varmt land och leva livet.
Egentligen borde alla vara
tacksamma åt tomten för att
han inte lämnar oss och våra
äckliga jul för att ta
semester. Men inte tomten
inte! Han stannar kvar och
sliter som fan för att vi ska
fåt ett löjligt paket med ett
ännu löjligare innehåll. Och
trots att tomten är så snäll
och ger oss julklappar år ut
och år in håller folk på och
säger att han inte finns. Vet
hut!
Och för att göra saken ännu
värre gör vissa elaka sånger
om denne stackars man. Det
är allt ifrån att beskylla
honom för stöld till sexuella
anspelningar. I många låtar
får man höra om hur elak
tomten är som snor all
julklappar själv. Och i en del
låtar får man höra saker som
till och med är för perversa
för Slusk Bladets redaktion!
Och sådant kallas julmusik!

Att tomten står ut ett år är
inte så konstigt, det skulle
nog till och med jag göra.
Men att han har fått stå ut
med detta hela sitt liv, det är
så man knappt kan förstå
det. Nu börjar den här texten
att bli lite upprepande och
enformig, så jag ska försöka
avrunda det hela.
Tomten sliter, släpar utan
rast och ro. Och så får han
bara ta skit för det. Det är ju
helt jävla orättvist. Men
tomten bara fortsätter i all
oändlighet, tycks det som.
Eftersom tomten aldrig
strejka, trots att han har all
rätt i världen att göra det,
har han gjort sig förtjänt av
titeln Månadens Slusk. Ja,
Årets Slusk 2006 skulle inte
heller vara helt fel att
titulera tomten med.
Namn: Tomten
Ålder: Gammal
Yrke: Tomte
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Sagan om Kapten
Bealos Del 5
Som tack för att Swenland
vann kriget så lätt gav han
hedersmedaljer till alla i
Kapten Bealos besättning. Sen
var allt frid och fröjd i två år.
Sen en dag fick Kapten Bealos
höra en dag att besättningen på
ett av hans skepp hade gjort
myteri. Kapten Bealos blev fly
förbannad och letade genast
upp det skeppet. När han kom
dit fick han veta att det var den
nyanställde Guld-Gunnar som
hade mutat stora delar av
besättningen. Det värsta var att
Albert Komigötti befann sig
på skeppet när det hände. Nu
hotade Guld-Gunnar att döda
honom om han inte fick 90%
av Kapten Bealos rikedomar.
Men när allt såg som mörkast
ut dök deras förre styrman,
Skelett-Göran, upp från
ingenstans. Han hoppade över
till Guld-Gunnar och gav
honom en kraftig spark mellan
ögonen. Guld-Gunnar flög ner
i vattnet, men han blev
uppfiskad av Kapten Bealos.
Som straff för myteriet skulle
Guld-Gunnar och besättningen
som gjorde myteri få jobba
utan lön i Kapten Bealos gruva
i 15 år. När Guld-Gunnar hade
avtjänat sitt straff sökte han
upp den kriminelle Xbox Man
för att med hans hjälp kunna
hämnas på Kapten Bealos.
Men Xbox man var upptagen
med att hämnas på SlaktarStig, så dödandet av Kapten
Kealos fick vänta.
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En dag fick Kapten Bealos ett
brev från Swenlands
kungahus. Han hade fått i
uppdrag att hjälpa den
nykrönte Kung Kolanapp i
kampen mot en som försökte
döda honom. Kapten Bealos
skulle få mer information när
han kom dit. Nyfiken som han
var, gav sig Kapten Bealos
genast iväg. När han kom fram
fick han höra vem det var som
försökte döda Kung Kolanapp.
Det var Skelett-Görans son,
Skelett-Sven. För några år
sedan hörde kapten Bealos att
Skelett-Görans son hade blivit
kriminell, och nu var det dags
för Kapten Bealos att möta
honom.
När Kapten Bealos kom ner
till hamnen kunde han inte
hitta sitt skepp, Crimson
Urgel. Då såg han skeppet en
bit längre ut i vattnet. Och på
skeppet fanns Guld-Gunnar
och Xbox Mans liga. Dem
samarbetade med SkelettSven, och skulle sno Crimson
Urgel åt honom. Kapten
Bealos rusade upp till Kung
Kolanapp och bad om hjälp.
Kung Kolanapp lånade ut ett
skepp som hette Albertross.
Kapten Bealos ångrade
verkligen att han seglade dit
med Crimson urgel utan
besättning. Han åkte till
Sluskport för att hämta Albert
Komigötti och en besättning.
Skelett-Sven skulle få! När
Kapten Bealos kom fram till
Sluskport och berättade om det

som hänt för Albert Komigötti
blev han fly förbannad. Dem
tog hela flottan för att leta
efter Skelett-Sven och ta
tillbaka Crimson Urgel. Efter
några timmar hittade dem
Skelett-Svens flotta. Dem hade
lastat Crimson Urgel full med
stridsdugliga skurkar och
vapen. Det blev en hård strid
för Kapten Bealos. Under åren
hade han byggt om Crimson
Urgel till det ultimata
krigsfartyget. Nu var han
tvungen att strida mot det. Till
slut lyckades Kapten bealos ta
sig ombord på Crimson Urgel
och så småningom ta
kontrollen över det. Sen blev
Skelett-Svens flotta en lätt
match. När Skelett-Sven,
tillsammans med Guld-Gunnar
och Xbox Man, flygge i sin
lilla segelbåt svor han att
hämnas.
När Kapten Bealos och hans
besättning kom tillbaka till
Kung Kolanapp för att lämna
tillbaka Albertross blev han
rikligt belönad. Sen festade
dem i två veckor för att fira
segern över Skalett-Sven. Men
det var inte frid och fröjd
riktigt än. Skelett-Sven var
fortfarande på fri fot och ville
döda både Kapten Bealos och
Kung Kolanapp. Men det är
deras problem, inte mitt!
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Julintervju med
Karl Rak
Tjenare! Hur står det till?
Halloj! Jodå, det är bara bra.
Ska jag klaga på nåt så får det
bli höften. Inte för att det är
något fel på den, men måste
jag absolut klaga på nånting
så ligger den närmast till
hands. Höften måste vara
mannens mest onödiga
kroppsdel. Vad har man den
till?
Hur gammal är du och vad
jobbar du med?
25 år ung. Förutom artisteriet
så brukar jag även
extraknäcka som
krokimodell, alltså
nakenmodell på diverse
konstskolor. Är jag på det
humöret så kan jag till och
med kombinera artisteriet
med modellandet. Antingen
genom att klä av mig naken
under en konsert, eller
tvärtom - börja sjunga under
en modellsession.
Nu när det börjar dra ihop
sig till jul så undrar ju
många; hur firar Karl Rak
jul?
Högst traditionellt.
Julklapparna köper jag inte
förrän på julmorgonen. Oftast
är det bara bensinmackar som
har öppet då så det brukar bli
wunderbaums och
kupévärmare till hela släkten.
Min mor leder just nu med 15
kupévärmare av olika
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årsmodeller.
På julbordet finner vi allt som
hör julen till, gröt, skinka,
lutfisk och falukorv. Enligt
en gammal släkttradition
börjar julmiddagen med att
släktens yngste matar den
äldste med julgröt. Det
kommer sannerligen bli
intressant att se när min
brorson nyss fyllda 1 år ger
sig på farmor, 98, med
storsleven. Det brukar bli
många goda skratt.
Vad har du önskat dig i
julklapp? Eller har du inte
varit snäll nog, kanske?
Jag har varit jättesnäll och
förväntar mig att Tomten
belönar mig rikligt för det.
Högst på önskelistan står ett
dragspel. På andra plats
finner vi ett munspel.
Tredjeplatsen innehas av ett
klockspel. Är det svårt att få
tag på klockspelet så går ett
julspel minst lika bra.
Föredrar du julöl eller
vanligt öl under julen?
Helst glögg, men en och
annat julöl slinker ned. Jag
vill dock varna starkt för
Mumma! Föreställ dig en
flaska mörk starköl och i den
en massa söndersmulade
pepparkakor. Det kan låta
gott, men smakar ungefär
som Bengt Bedrup låter.
Har du någon ny skiva på
G? Kanske rentav en
julskiva?

En julskiva är på gång, fast
inte till den här julen utan
nästa. Arbetsnamnet är "Julen
inställd - Tomten är död!".
Skivan kommer nog
innehålla både omskrivna
versioner av gamla klassiker
och en del egna alster. En av
låtarna ska heta "Tomtemor
och Bästefar". Då titeln är det
enda jag
gjort på den låten än så länge
så kan jag inte berätta så
mycket mer om handlingen.
Kanske dyker det upp någon
skiva innan dess också men
det beror helt och hållet på
om jag får i ordning studion
som är nedplockad för
tillfället.
Kan bävrar flyga?
Absolut! Det sägs till och
med att det det är så de parar
sig. Väldigt få har dock
bevittnat denna akt då
bävrarna som bekant är
väldigt blyga.
Slutligen vill vi tacka för
intervjun och önska en god
jul!
Tack detsamma! Detta var en
av de trevligaste intervjuer
jag gett! Jag passar på att ge
ett tips till alla mina fans
därute: Dekorera gärna
tomtegröten med frukt. Det
ger ett färgglatt och trevligt
intryck på julebordet!
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Tävling
Vid det här laget borde ni
veta reglerna. Men det kan
ju hända att vi har nya
tävlande, så jag drar
reglerna en gång till för
säkerhets skull.
Svara rätt på frågorna och
skicka till samma adress
som ni skickar era IQbefriade brev till Urgel
Pannkaka med.
Fråga 1: Hur mycket
väver en bäver?
1: 80 varv
X: 84varv
2: Har inte den här frågan
varit förut?
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Fråga 6: Har Roger Ballis
en hatt på sig?
1: Ja
X: Nej
2: Orange
Fråga 7: Finns Dedrup?
1: Vem?
X: Skiter väl jag i!
2: Ja, i fantasin
Fråga 8: Skruvmejsel
1: Kopplingsplint
X: Luring
2: Jag har tröttnat på dina
jävla frågor!

Fråga 2: Vad menar du?
1: En bäver
X: Din fjant!
2: Skärp dig!

Fråga 9: Vad är en
spänningstriangel?
1: En grej
X: Det har jag glömt
2: Men hade du verkligen
förväntat dig att någon
skulle ge ett vettigt svar på
denna fråga?

Fråga 3: Hur lyder Ohms
lag?
1: U=R*I
X: U=Z/P
2: P=U*I*R/φ

Fråga 10: Hur gammal är
Billy Opel?
1: 23 år
X: 24 år
2: 964 år

Fråga 4: Vad kan Ganju?
1: Flyga
X: Fyrverkerier
2: Fiska

Skicka rätt (eller fel) svar
till Urgel så kan ni vinna
följande:

Fråga 5: Vad kostar
japanskt risvin?
1: Gratis
X: 8787 Kr/liter
2: 250 Kr/liter

1:a pris:
Ett mail
2.a pris:
Inget
3:e pris:
2:a pris

Rätta svar till förra
numret:
Fråga 1: 1
Fråga 2: X
Fråga 3: 1
Fråga 4: 1
Fråga 5: X
Fråga 6: 2
Fråga 7: 1
Fråga 8: X
Fråga 9: 2
Fråga 10: 1
Förra numrets vinnare väljer
att förbli anonym.
Andrapristagaren blev Sven
Usbsson. Han vann en
diskmaskin.
Tredjepristagaren Uno U.
Unosson vann en
egenskriven namnteckning.
Den skänkte han till LeifRunar. Fjärdepristagaren är
en fjant.
Övriga priser existerar bara i
eran fantasi.

Tomtefar. Nej, han är inte
min far!

Slusk Bladet nr 9 / 2006
http://www.slaktar-stig.info.se

Sommardagbok
Är det någon som
överhuvud taget bryr sig om
någon sommardagbok
längre? Ja, ja. Vi måste köra
ett avsnitt till. Nej, vi
kommer inte att köra någon
vinterdagbok i sommar. Det
kan jag lova! Okej, nu kör vi
igång med idioten Lars
Sverkersbror och hans
trevliga sommaräventyr.
24 juni 2006
I dag ska jag besöka m in
bror Lars. Ja, han har
samma förnamn som jag.
Våra föräldrar ville ha det
så. Men vi har olika
personnummer, så vi har
kallat varandra för våra
personnummer istället. Som
exempel:
”Kom nu, 570814-1485, så
ska du få en fet smäll” .
”Men håll käften, 5511071457, annars ska jag gräva
ner dig i en gödselstack”.
Visst blev det förvirringar i
skolan, men snart hade alla
lärt sig att kalla oss för våra
personnummer. Sedan dess
har det fungerat fin-fint.
Visst kan det verka skumt,
men vi har inget annat val.
Men då skulle ni sett min
andra bror som är född
670512-1453. Han heter
också likadant som jag och
min äldre bror, men istället
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för att kalla honom för sitt
personnummer kallar vi
honom för

min yngsta bror. Han själv
lider inte heller av det. Han
kallar sig själv för

.
Med andra ord visar vi en
bild på tomten istället för att
säga hans namn eller
personnummer. Nej, vi
säger helt enkelt

.
Ni skulle sett när han skulle
söka jobb på ett kafé. När de
frågade vad han hette
svarade han

.
.
Vissa kan tycka det är
konstigt att kalla sin bror för

,
men för mig är det helt
normalt. Jag har helt enkelt
vant mig vid att säga

åt

Dett skapade naturligtvis
förvirring hos arbetsgivaren,
men till slut fick

jobbet. Men dne största
anledningen till att jag kallar
min bror

är att
det fyllt ut hela dagboken.
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Torgnys sida
Det var försommar 1974. Allan
Birgersson var på väg till
banken. Han hade precis vunnit
79 000 kronor på lotto och ville
sätta in vinsten. När han kom
fram till banken visade det sig
att den höll på att bli rånad utav
Leif-Runar. Allan ställde sig i
kön för att vänta på sin tur.
– Djävulen, tänkte Allan,
Varför skulle den typen råna
banken nu för? Jag kommer ju
att få stå i kö resten av dagen.
Men Allan hade ingen lust att
stå i kö, så han sa till LeifRunar att han skulle få halva
Allans lottovinst om han gav
fan i att råna banken.
– Då säger vi så, sa Leif-Runar.
Men jag vill ha hela din
lottovinst och lite till, din snåle
fjant!
Sen tog han Allans plånbok och
finkostym. Då blev Allan riktigt
arg och slog ner Leif-Runar
med sin förgyllda käpp.
– Så gör jag med stråtrövare
som du!
– Men jag är ingen stråtrövare,
reste sig Leif-Runar upp och sa.
Jag är kombinerad mördare,
rånare och tavelmålare!
– Det är väl inget brottsligt med
att måla tavlor, sa Allan.
– Nej, har jag påstått det? Sa
Leif-Runar förargat.
– Oj, jag ber ödmjukast min
bäste herre om ursäkt, sa Allan
och bugade sig för Leif-Runar.
Leif-Runar förlät Allan och tog
med honom hem för att visa
upp sina tavlor. När Allan fick
se dem fula tavlorna blev han så
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full i skratt att han råkade välta
ut en dunk bensin och hälla den
över hela rummet. Han tog
också fram en tändsticka (Av
misstag, naturligtvis!) och
tuttade på. Leif-Runar och
Allan sprang ut ur huset,
panikslagna. Dem var så
panikslagna att dem glömde
bort att stänga ytterdörren, men
det är ointressant för
berättelsen, så det skiter jag fan
i.
Nästa dag ringde Allan till LeifRunar och krävde ersättning för
den förgyllda käppen han hade
glömt inne i Leif-Runars
brinnande hus. Då gick LeifRunar till polisen och anmälde
Allan för lösdriveri.
– Tyvärr, sa polisen, lösdriveri
är en endast straffbart på
onsdagar. Då försvann LeifRunar ut ur handlingen. Istället
får vi blanda in en ny person
som heter Evoc N’ Swalso. Det
var en gammal barndomsvän till
Allan. När han knackade på hos
Allan sprängdes dörren. Evoc
flög 356 meter upp i luften. Han
landade ovanligt långsamt på
grund av inget. Allan hjälpte
honom att resa sig upp efter
landningen. Det var inte ofta
Evoc hälsade på, men när han
väl gjorde det brukade Allan
skoja med honom. Dem gick in
i Allans hus för att äta middag.
När Allan skulle skära upp
sufflén skar han Evoc och
gjorde ett stort snitt i hans
överarm.
– Oj, jag slant! Gick det bra? Sa
Allan.
– Din jävla klant! Du ska få!
Vrålade Evoc. Nu ska jag ge

dig en redig högerkrok!
– Ta dig i röven! Du är en fjant,
sa Allan..
Då tog Evoc upp sitt hemgjorda
träsvärd och drämde till Allan
så att han flög ut ur fönstret.
Några timmar senare vaknade
Allan i ett buskage. Han svor
och var täckt av torkat blod.
Han svor att han skulle hämnas
på Evoc. Han gick in i sitt hus
och började leta efter Evoc.
Men allt han fann var en lapp
med texten: ”Du kan inte hitta
mig, för du är en idiot!”. Allan
blev fly förbannad och började
sparka vilt omkring sig.
Plötsligt råkade han sparka
sönder en vägg.
– Aha! Skrek Allan. Du trodde
du var smart, men du är bara en
fjant.
– Ondskans furste heller, sa
Evoc och tog fram en yxa. Jag
ska hugga sönder ditt
söndersparkade hus. Sen tog
han yxan och började hugga i
väggarna.
– Nej, nu jävlar! Sa Allan. Jag
ska sparka sönder mitt
sönderhuggna hus. Sen gav han
Evoc en spark av misstag. Evoc
ramlade ner på golvet. Yxan
flög ut genom ett fönster och
träffade en vattenslang.
Vattenslangen gick av och det
sprutade vatten in genom
fönstret. Det dröjde inte länge
innan Allan och Evoc hade
vatten upp till knäna. Då krävde
Allan att få förstöra Evocs
hemby som kompensation för
sitt förstörda hus.
– Det kan du få, jag ska ändå flytta
snart, sa Evoc. Sen gick dem mot
horisonten med varsin yxa i handen.
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Julklappstips
Ja, då ska vi tipsa er om
julklappar ni kan köpa till
era nära och kära. Först ut är
Lars Deskjet:
Lars Deskjet:

Personligen så skulle jag
vilja tipsa om
tomatrelaterade julklappar.
Som en kasse tomater, ett
paket tomatsoppa eller
kanske en burk tomatpuré.
Hugo 54:sson:

Jag skulle rekommendera er
att köpa ett
anteckningsblock som ni
kan skriva ner era svar som
ni får när ni intervjuar folk.
Leif-Runar:

Köp vad som helst, bara det
är till mig! Jag vill helst ha
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härliga jazzskivor, men även
jazzkassetter går bra. Om ni
inte köper något till mig ska
jag personligen komma över
och vrida nacken av er! Jag
kommer dessutom att göra
det långsamt, så ni får lida
extra mycket. Men
förhoppningsvis har ni vett
nog att köpa en back
jazzskivor åt mig, så jag
slipper utöva några
våldsamma övningar under
mellandagarna.
Torgny Nesskall:

Om jag fick välja skulle jag
köpa ett paket folköl.
Varken för starkt eller för
svagt. När man dricker öl
kan man komma på alla
möjliga texter att skriva
(som den här, till exempel).
Ett sexpack öl är det enda
man behöver utom en penna
när man ska skriva texter.
Det ger en både inspiration
och stoff till texterna.
Professor C. Hallomsaft:

Nej, ni kan alla dra åt

helvete! Jag tror då inte
någon i varken Slusk
Bladets redaktion eller
läsarkår kommer att få några
klappar denna jul. Eftersom
ni är så dumma, dumma så.
Först ger ni mig ett jävla
skitjobb med dåligt betalt.
Sedan ger ni mig sparken
helt utan anledning. Och
som om det inte vore nog
tvingar ni mig att tipsa om
julklappar. Nej, fy fan!
Urgel Pannkaka:

Jag skulle vilja tipsa om en
piska. Med den kan man
piska mina fiender Uy och
Leif-Runar.
Uy:

Ja, slutligen ska jag tipsa om
en skiva som heter Eddie
Meduza- You Ain’t My
Friend. Det är den bästa
skiva som gjorts.
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Julsida #2
På den andra julsidan kör vi
en fet bild på tomten
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Sista sidan
Ja, då var det dags att ta
avsked för i år. Det blev lite
stressigt att skriva klart
tidningen natten före den
23:2, men det gick till slut.
Nu lämnar jag tillfälligt över
till Urgel Pannkaka.
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Ännu ett korkat svar av
Urgel

Fråga Urgel
Har du problem idioter,
krånglar din kapsylöppnare,
eller vill du ha hjälp med
avfallshanteringen? Alla
typer av frågor är välkomna.
Skicka mig ett PM (på
http://www.swenland.info.se) eller
mail till uy-@spray.se så
kommer det troligen att
besvaras i dasspapperet till
tidning. Månadens brev:
Hej Urgel!
Måste man stava rätt och
följa grammatikreglerna
även fast det är jul?
Jan J. Jansson
Svar:
Ja, det måste man. Att det
är en speciell hög tid gör
inte att ett stavfel eller
dålig grammatik till en
riktig stavning eller bra
grammatik. God idé vore
att du önskade dig ett
grammatiklexikon i
julklapp. Då kanske du
inte behöver stava fel, inte
ens på julafton!

Nyheter
Har det hänt något nytt på
senaste tiden, tro?
Webshop
Under 2007 har vi planerat
att öppna en webshop där
man kan löpa kläder,
kaffemuggar, musmattor
och annat med motiv från
Slaktar-Stig. Det är ännu
inte bestämt när shopen
öppnar, men när den väl gör
det kommer den att ha ett
brett utbud av ovan nämnda
varor.

Nästa nummer
Ja, nästa nummer av Slusk
Bladet ska komma ut i
januari 2007, vilket innebär
att det blir årets första
nummer. Vad är då nytt
2007? Ja, det återstår att se,
för det har vi inte tänkt så
mycket på. Vi kommer
antingen att ta bort den
onödiga sidan som fylls ut
av en fet bild, eller hitta
något vettigt att skriva där.
Ja, det var allt för denna
gång. God jul och gott nytt
år, önskar Slusk Bladets
redaktion!

Klart slut, mera krut!

