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Orättvist!
Här får jag sitta och slita
arslet av mig när ni sitter
och njuter av er jävla
ledighet. Fy fan! Men jag
ska ge igen. Jag ska se till
att all ledighet för Slusk
Bladets redaktion ställs in.
Då kommer ni aldrig mer att
vara lediga igen.
Nämnde jag förresten att
förra stycket var riktat till
resten av redaktionen. Ni
som läser Slusk Bladet på er
fritid har naturligtvis gjort
rätt för er ledighet.
Förresten är det inte så dumt
att jobba med Slusk Bladet
ändå. Medan jag skriver
dricker jag även kaffe och
lyssnar på Refreshments.
Det är inte helt fel!

På tal om helt fel: Urgel
Pannkaka är nu ännu
närmare att få en egen
hemsida. Om ni inte sänder
in klagobrev om detta så
kanske han får en. Och det
vore ju för hemskt.
På tal om hemskt: Torgny
Nesskall ställde upp i förra
månadens tävling och vann
jumbopriset; en dejt med
Urgel Pannkaka. Han har
berättat om denna
traumatiska kväll på sin
sida. Läs denna trevliga
historia!
Nej, nu blev det svårt att
hitta något mer att skriva
om. Jag tänkte inleda detta
stycke med ”på tal om
trevlig”, men jag kom inte
på något som var trevligt.
Ja, ja. Det borde ju vara det
hela för denna gång. Nu kör
vi igång och jag överlämnar
motvilligt ordet till Urgel
Pannkaka.
Uy, chefsredaktör och
slavdrivare
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Insändare
Här kan ni posta era
insändare. Det kan vara
beröm (ja, gärna!), kritik
(besvaras med en
högerkrok), frågor (besvaras
av en idiot), eller bara era
åsikter om något annat (som
vi för övrigt är helt
ointresserade av, men
publicerar det ändå, för att
fylla ut tidningen). Allt detta
och mycket mer (som vi
heller inte är intresserade
av) skickar ni till
uy-@spray.se
Tyskar
Bebos Sluskhuset av tyskar,
eller? Heischen Sweischen
Ronketi-ronkronk.
Flÿgel Schowiltz
Svar:
Heischen Sweischen lät
nästan lite tyskt. Vad det
andra är vill jag inte ens
spekulera i. Jag vet inte
heller vad ”sluskhuset” är
för något. Kan det vara
huset där Slusk Bladets
redaktion ligger? Eller är det
något hus som det bor
sluskar i?
Per Djurman
Är det inte lite väl elakt med
filmerna om Per Djurman?
Börje Jonbockinsson
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Svar:
Nej, nej! Träder får allt vad
de förtjänar.
Säljer ni hattar?
Gör ni det?
Owe Tjocke
Svar:
Nej, det gör vi inte. Däremot
är Leif-Runars gamla
kalsonger till salu. De är inte
tvättade sedan 1985 och
kostar 12 kronor/styck.

Gatukorkad
För några månader sedan
gjorde Urgel Pannkaka illa
foten när han föll i trappen,
som han själv uttrycker det.
Har ni några åsikter om
detta.
Korkil, 0,2 år
hand
Jag såg ju när det hela
hände, och jag måste säga
att han föll då inte i någon
trapp. Han tänkte
polisanmäla händelsen, men
Leif-Ru,, eh, jag menar en
person övertygade honom
att låta bli.
Leif-Runar, 27 år
yrkesmördare

Stämma er?
Hur gör jag om jag vill
stämma skiten ur Slusk
Bladet? Jag skulle så gärna
vilja göra det.
Pertil Bertil
Svar:
Du tar på dig ett par av LeifRunars gamla kalsonger
som vi säljer. Då är alla dina
problem snart borta, ska du
se. Då är en stämning det
minsta du behöver bekymra
dig om.

Vafan! Du ska fan inte
skylla på mig, din satans
handjävel. Om du inte slutar
komma med dessa
beskyllning ska jag
misshandla dig som jag
gjorde med Urge,,, eh, jag
menar jag ska anmäla dig
för förtal.
Sugghed, 12 år
avelsgris

Vem i helvete är Urgel
Pannkaka?
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Horoskop
Ja, nu tar månadens slusk
paus ett tag, för att ge plats
åt vårt alldeles egna
horoskop. Den som
sammanställt horoskopet är
den kände astrologen Janti
Oqoswari.

Alkisen (21/1 – 18/2)
Du kommer att få en glad
överaskning i slutet av
veckan. Nej, jag kan inte
säga vad det är, för då är det
ju ingen överaskning.
Tomaten (19/2 – 20/3)
Undvik ögonkontakt med
Lars Deskjet. Det kan vara
mycket farligt
Urgel Pannkaka (21/3 –
20/4)
Om du är född i Urgel
Pannkakas tecken kan jag
inte göra mer n att beklaga.
Hundmaten (21/4 – 21/5)
Om du inte ser upp kommer
du att hamna i käftarna på
en illaluktande best.
Trädhataren (22/5 – 21/6)
Om du har ved hemma kan
du elda upp den om du vill.
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Strömbrytaren (22/6 –
22/7)
Du kommer att bryta och
sluta många kontakter den
kommande tiden.
Astrologen 23/7 – 23/8)
Du kommer att göra falska
horoskop som det bara står
en massa dumheter i. Men
du kommer att tjäna pengar
på det.
Sverker (24/8 – 23/9)
Klä upp dig fint, för du
kommer att vara i Tv i kväll.
Klantarslet (24/9 – 23/10)
Du kommer att ramla och
slå dig ganska mycket denna
månad. Ha kuddar under
kläderna!
Livsnjutaren (24/10 –
22/11)
Du borde dra ner på
drickandet av motorolja. Det
är inte nyttigt. Istället bör du
dricka hallonsaft.
Fåntratten (24/11 – 22/12)
Du kommer att bete dig på
ditt vanliga, fåniga sätt. Du
kommer att välta
blomkrukor, krossa bilar och
äta grodor.
Ruben (23/12 – 20/1)
Ditt stjärntecken får inte ta
upp mer plats än fyra rader.
Men det gjorde det inte
heller.

Månadens slusk
Ove Grönmald

Men ser man på, månadens
slusk fick plats ändå. Vilken
otrolig lycka!
Ove föddes 1975 i
Södertälje. Vid 10 års ålder
lärde han sig cykla. Vid 15
års ålder lärde han sig läsa.
Vid 20 års ålder lärde han
sig skriva. Vid 37 års ålder..
Nej, vänta! Han har ju inte
fyllt 37 ännu.
När han var 16 tog han
körkort. Ove använde sig av
falsk-leg så att alla trodde
han var 18. Men på 18årsdagen upptäcktes hans
bluff, så han blev av med
körkortet Då dröjde det
ända tills Ove fyllt 21 innan
han kunde ta körkortet på
riktigt.
Anledningen till att han blev
månadens slusk är att han är
släkt med Leif-Runar.
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Följetång

Leif-Runar – Dead or
Alive, tack! Del 4
Nästa morgon gick LeifRunar tillbaka till kontoret
för att mottaga nästa jobb.
Han klev in på Mr Papers
kontor och öppnade den rosa
mappen som Mr Papers
brukade lägga uppgifterna
om de som skulle mördas.
Leif-Runar tig det papper
som låg längst upp i
mappen. Han bestämde sig
för att klara av det innan Mr
Papers kom. Då skulle han
säker bli befordrad till
styrelsemedlem minst.
Den stackare som stod
begrepp att bli avrättad av
Leif-Runar hette Bengt
Istiingelstennegorl. Han
bodde bara på gatan mitt
emot kontoret, så han skulle
säkert vara avklarad inom en
timme.
Leif-Runar stoppade pappret
i fickan och gjorde sig klar
att utföra sitt uppdrag. Han
tog på sig sin yrkesmördarhatt och gick ut. När LeifRunar skulle gå över vägen
tittade han väldigt noga åt
båda hållen. Men när han
gick över vägen blev han
påkörd ändå.
Men eftersom Leif-Runar
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var så kraftig var det bilen
som tog mest skada. Det var
bara Leif-Runars byxor som
blev lite sönderrivna. Det
blev Leif-Runar mycket arg
över, så han gick fram till
föraren och lyfte upp honom
med ett stadigt tag om
halsen.
– Vad i helvete menar du
med att förstöra min enda
byxa.
– Förlåt mig, det var inte
meningen.
– Det tror jag vad jag vill
om, sade Leif-Runar och
vred nacken av honom.
Nu blev Leif-Runar tvungen
att gå till ett skrädderi och få
sig ett par nya byxor. Han
var nämligen så stor att han
inte kunde köpa byxor i
affären, utan var tvungen att
ha skräddarsydda kläder.
Oftast brukade han gå till
Josefssons skrädderi, för där
hade han
muskelknutterabatt.
När Leif-Runar kom i i
skräddeributiken var det en
lång kö före honom. Men då
behövde han bara visa sina
enorma muskler så fick han
gå före. Alla som befann sig
i butiken tyckte det var
rättvist utom Karl Mjölgren.
Han blev riktigt arg över att
Leif-Runar fick gå före och
han kunde inte förstå varför
han fick det.

– Vänta, så ska jag förklara
varför jag får gå före alla
andra, sade Leif-Runar
vänligt.
– Ja, jag hoppas du har ett
bra själ för att tränga dig
före.
– Är detta skäl nog? Sade
Leif-Runar och gav Karl en
smäll så han flög genom
väggen.
– Javisst! Ropade Karl innan
han slocknade.
När Leif-Runars byxor väl
var klara begav han sig iväg
mot Bengt
Istiingelstennegorls bostad
igen. Men när han nästan
var framme märkte han att
han hade glömt kvar sin
yrkesmördar-hatt på
skrädderiet. Då blev han
tvungen att vända om igen.
Leif-Runar sprang allt han
kunde genom staden, för det
var en mycket dyrbar hatt
som han inte ville mista. När
han kom fram till
skrädderiet spräng han rätt
igenom dörren utan att
öppna den. Men inne på
skrädderiet fick han se en
person som han tyckte sig
känna igen. Vem kan det ha
varit?
Fortsättning följer!
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Intervju med Krut
Arne Olsson
Det finns en man här i
bygden som är känd under
namnet Krut Arne Olsson.
Han tillverkar och säljer
sprängmedel i en hemlig
affär som bara ett fåtal vet
om. Anledningen till
Affärens hemlighållande är
att inte Farbror Blå ska få
nys om det hela.
Verksamheten är nämligen
inte helt 100 procent laglig.
Men nu har Slusk Bladet
hittat affären och gjort ett
besök för att intervjua
ägaren.
Hej, Arne! Hur mår du?
Bra.
Hur går affärerna då?
Bra.
Berätta lite om ditt liv
hittils, hur har det gått?
Bra.
Okej… Hur känns det
inför framtiden då?
Bra.
Är det något som inte
känns bra?
Bra.. öh, jag menar nej!
Hur kom du på idén att
börja syssla med
sprängmedel?
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Det var bär jag såg filmen
Jönssonligan och DynamitHarry som jag började
intressera mig för att
spränga saker. Jag började
smått med att spränga
legogubbar med smällare,
men sedan gick jag över till
tyngre saker.
När jag gjorde lumpen kom
jag mycket i kontakt med
krut, granater och liknande.
Så då skaffade jag mig en
stor väska som jag fyllde
med grejjor varje gång jag
skulle hem på permission.

Som ni ser blev jag inte
nöjd med summan och
publicerade intervjun
ändå.

Din verksamhet är ju
olaglig. Har du aldrig åkt
fast?
Polisen vet visseriligen om
vad sysslar med, men de
kanaldrig sätta fast mig. För
jag har mutat polismästaren
i byn.

Namn: Krut Arne Olsson
Ålder: 34
Yrke: Sprängmedelsexpert
Aktuell: Efterlyst sedan 12
år tillbaka

Oj! Blir det stora mutor?
Ja, enormt! Förra året
kostade det mig hela 30
kronor. Ett tag var jag rädd
att min verksamhet skulle gå
i konkurs.
Ja, att det ska vara så dyrt
att vara kriminell nu för
tidn. Och dessutom måste
du muta mig också, för att
jag inte ska publicera den
här intervjun.
Okej, du får 50 öre.

Intervju av Hugo 54:sson
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Tävling
Om ni hängt med tidigare så
vet ni hur det går till. Man
ska svara (helst rätt) på
frågorna och skicka in
svaren till uy-@spray.se.
Om man mot all förmodan
skulle göra detta så kanske
man kan vinna hemska
priser.
Fråga 1: Vilket
telefonnummer har SEF?
1: 07814578
X: 0857-12 34 56
2: Skit i det, du!
Fråga 2: Finns smurfar på
riktigt?
1: Nej
X: Ja, men bara i Stockholm
2: Ja, men inte på riktigt
Fråga 3: Vad har hänt
med Xbox Man?
1: Han blev slängd vid en
flytt
X: Han har flyttat till New
Orleans
2: han har bytt namn till
Xbox 360 Man
Fråga 4: Vill du ha en
sup?
1: Vilken fråga!
X: Nej, tack!
2: Fö’ faen!
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Fråga 5: Hur mycket
kostar ett nummer av
Noslack-journalen?
1: 30 kronor
X: 30 riksdaler
2: 30 spänn

1:a pris
En pris
2:a pris
En kapsyl
3:e-1:a pris
Total förvirring

Fråga 6: Vem brukar
Leif-Runar oftast vrida
nacken av?
1: Urgel Pannkaka
X: Uy
2: Slusk Bladets läsare

Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 2
Fråga 2: X
Fråga 3: X
Fråga 4: 1
Fråga 5: 2
Fråga 6: S
Fråga 7: 1
Fråga 8: X
Fråga 9: 2
Fråga 10: 2

Fråga 7: Vilket år släpptes
Johnny Cartong III?
1: 1978
X: 2006
2: 2004
Fråga 8: Hur länge
brinner ett värmeljus?
1: 8 timmar
X: 24 minuter
2: Jag vet inte, men nästa
gång ska jag räkna tiden.
Fråga 9: Snabbfråga!
1: Jaha…?
X: Idioter!
2: Ja
Fråga 10: Dudelidudelidej!
1: Nej, inga fler idiotfrågor!
X: Sven-Ingvars?
2: I kväll ska jag se på Tv.
Det är flera serier som jag
följer. Jävligt spännande!

Förra numrets vinnare:
• Karin Janolsson vann
1:a-priset, en dejt med
Lars Deskjet.
• 2:a pris, en dejt med
Leif-Runar vanns av
Lisa Ekenblad
• 3:e pris, en dejt med
Jarviido Az vanns av
Tor By.
• Jumbopriset, en dejt
med Urgel Pannkaka
vanns, som ni säkert
vet, av stackaren
Torgny Nesskall. Ni
kan läsa om den
hemska dejten på
nästa sida.

Slusk Bladet nr 4 / 2007
http://www.slaktar-stig.info.se

Torgny Nesskall
På dejt med Urgel
Pannkaka (usch!)

För ett tag sedan hade Slusk
Bladet en tävling där man
kunde vinna en dejt med
Lars Deskjet. Jag hade
självklart inget intresse av
tävlingen, så jag sket i den.
Men klantigt nog hade jag
råkat lämna datorn igång när
jag hade min syster på
besök. Då började hon lecka
med datorn, och klickade på
”skicka”. Med andra ord
deltog jag i tävlingen, men
hade inte svarat på en enda
fråga. Då fick jag noll poäng
och vann jumbopriset; en
dejt med Urgel Pannkaka.
Innan jag visste ordet av
Stod Urgel utanför min dörr
och knackade på. Jag
öppnade motvilligt dörren
och släppte in honom. Jag
gick genast in i köket och
plockade fram
brännvinsbuteljen (En sådan
hemsk kväll kan man inte
vara nykter). Jag plockade
fram varsitt snapsglas och
hällde upp åt oss. Jag tömde
mitt glas direkt och fyllde
ett till medan Urgel
smuttade lite försiktigt på
innehållet. Efter att ha tömt
ett par glas började jag
dricka direkt ur flaskan. Nu
var jag redo att ge mig ut på
stan!

7

Vi bestämde oss för att gå
på bio och se filmen Karl
och general Skral. Filmen
var skitdålig och jag
somnade efter tre minuter.
Urgel tyckte däremot att den
var jättebra. Men det var
kanske för att det inte var
han som betalt bion, den
snåljåpen!
Efter bion gick vi till Sibylla
för att äta varsin hamburgare
(även denna gången fick jag
betala, för Urgel påstod sig
ha glömt plånboken
hemma,). Jag beställde en
snitsare med pommes och
läsk. Urgel, däremot
beställde tre Super meal,
tolv jumbo meal, fjorton
snitsare, 87 lite läsk och en
burk beasås. Såsen var det
enda han åt, resten fick vi
slänga.
Sedan skulle vi gå till ett
café för att dricka kaffe och
äta en bulle. Åtminstone
skulle jag det, Urgel skulle
ha 57 koppar kaffe och 89
bullar. Även det blev
svindyrt, för Urgel hade
fortfarande inte orkat
springa hem och hämta
plånboken. Men när det var
dags att dricka kaffet brände
Urgel sig och hällde ut allt
kaffe i ren ilska. Bullarna
tyckte han inte om, så dessa
slängde han på servitriserna.
Sedan slängde de ut oss.

Efter cafébesöket var det
dags att gå till en trevlig bar.
Vi valde mitt favoritställe,
Jörgens hak. Jag beställde
en öl och en grogg. Urgel
skulle ju, som vanligt, vara
värst. Han beställde 584 öl,
6 876 groggar, 79 glas renat
och en Smirnoff Ice.
Smirnoffen var det enda han
drack. Resten råkade han slå
omkull.
Vid det laget började jag bli
riktigt irriterad och tog med
Urgel ut på gatan. Där sade
jag åt honom att nu jävlar
fick han skärpa sig, annars
skulle han åka på stryk.
Urgel tog då upp en lös
gatusten som han slängde
efter mig. Då brast mitt
tålamod. Jag tog tag i Urgels
krage och gav honom en
högersving. Sedan fick han
en rak vänster så han åkte i
marken. Sedan gick jag
hem.
Detta var den värsta dejt jag
någonsin varit på, det ska
jag aldrig mer göra om. Det
blev även dyrt med all mat
jag fick bjuda på, men som
tur var betalade jag med
Urgels kort som jag stulit
kvällen innan.
Av Torgny Nesskall
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John Locke
Del 1
Här finns ett hemligt
meddelande. Ok
Du kan läsa det är du duktig
på onödiga
Saker.

Fortsättning följer…Kanske.

Ja, det var pilotavsnittet av John Locke. Om det blir några fler avsnitt
återstår att se. Skriv till redaktionen och berätta vad ni tycker.
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Sista sidan
Ja, då var det ännu en gång
slut på det nya numret. Det
är alltid lika skönt att veta
att man snart kan luta sig
tillbaka med en grogg i
näven.

Fråga Urgel
Har du problem med
tvättmaskinen, krånglar
USB-minnet, eller behöver
du hjälp med dricksvattnet?
His Urgel Pannkaka är alla
frågor välkomna. Kontakta
honom med önskvärd mtod
så svarar han på din fråga.
Månadens brev:
Kära Urogael!
Urogael, du är min store
idol, visste du det? Du är
bäst i hela världen och jag
önskar jag kunde bli som du,
Urogael! Kan inte vi träffas
någon gång, Urogael, så kan
vi bilda familj och frå tre
underbara barn.
Lisa Hireco
Svar:
Åh, en beundrare! Jag visste
att en dag skulle även jag få
en. Annars har det oftast
bara varit Leif-Runar och
Uy som fått alla beundrarbrev. Men det är bara en
hake: Jag heter Urgel, och
inte Urogael. Är du säker på
att du skrev rätt adress?
Urgel Pannkaka

Nyheter

Långsammare produktion
Som ni säkert har märkt har
produktionen kring SlaktarStig mer eller mindre
stannat ner under maj
månad. Det har berott på
skola och praktik. Men nu
när undertecknad slutat
skolan och fått ett jobb
kommer produktionen
förhoppningsvis att ta fart
igen under sommaren och
hösten.
Det första steget ser ni redan
nu, det senaste numret av
Slusk Bladet som blivit
försenat. Nästa steg är att
komma in i
filmproduktionen igen.
Bland annat så är nya filmer
med Per Djurman och Lars
Deskjet på gång. Dessutom
kommer den sistnämnde att
få en långfilmsroll
(beräknad premiär 2008).
Oj, vad professionell jag lät
nu.
Uy

Urgel Pannkakas
hemsida försenad
Ja, tidigare nämnda nyhet
berör även alla våra internetsidor. Så därför har Urgel
Pannkakas (inte så)
omtalade hemsida försenats
den med. Men den kommer,
och dessutom kommer Lars
Deskjets hemsida få sig en
uppdatering i samma veva.

Nästa nummer
I nästa nummer kommer det
att se ut nästan precis som
detta nummer, enda
skillnaden är att bi ännu inte
har bestämt ifall vi ska ha
läsarnas fotosida eller en
serie. En annan skillnad blir
att nästa nummer
förhoppningsvis kommer ut
i tid. Ja, jag vet att jag skrev
så i förra numret med, men
den här gången menar jag
det (visserligen menade jag
det förra gången med, men
nu menar jag det ännu
mer!). Dessutom kommer
den utlovade intervjun med
Per Djurman som skulle
varit i detta nummer. Väl
mött i nästa nummer!

