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Stora julnumret 
Ja, som sagt var. Det nu 
numret skulle ju komma 
sent. Men eftersom det är jul 
har vi utökat sidantalet en 
aning. Men bara för den här 
gången! I nästa nummer 
kommer det att vara lika få 
sidor som vanligt. 
 
Nu när vintern är här hör det 
ju till vanligheterna att bilen 
krånglar. Själv så trodde jag 
att jag råkat ut för en 
ispropp när bilen lade av 
mitt i en korsning. Men det 
visade sig att bensinen var 
slut, så jag fick skamset be 
min far att bogsera hem 
bilen igen. 
 
En annan sak som hör 
vintern till är ju denna 
förbannade kyla. Ibland 
brukar det vara så kallt att 
vattnet fryser baklänges tre 
gånger om dagen vart fjärde 

kvartal. En gång om året. 
Vart 37:e år. Vartannat 
årtusende.  
 
Just det, ja! Nu är det ju jul, 
så jag borde nog skriva 
något om julen också. Men, 
nej, det har jag ingen lust 
med, för när detta skrivs är 
det fortfarande november. 
 
Vad ska jag fylla ut resten 
av sidan med? Jag vägrar ju 
skriva om julen, så därför 
blir det lite svårt att komma 
på något. Nu vet jag! Jag 
ska berätta om min granne 
Sverker. Han bor i huset 
mittemot, och han brukar 
bjuda in folk till sitt hus 
varje lördag. Sedan blir det 
ett redigt slagsmål när alla 
gäster har kommit. 
Själv så har jag aldrig blivit 
inbjuden, men min kollega 
Leif-Runar har varit med 
många gånger. Det är han 
som har berättat för mig hur 
det går till på Sverkers 
slagsmålspartyn. 
 
Nej, nu har jag inte tid med 
detta mer, för jag ska äta 
Janssons och dricka 
brännvin! 
 
Uy, chefsredaktör och 
oansvarig utgivare 
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Insändare 
Det här är sidan där ni, kära 
läsare, får berätta vad ni 
tycker om Slusk Bladet eller 
vad ni vill. Har ni tur så 
kanske någon i redaktionen 
svarar, vad vet jag? 
 
Era förbannade jävla svin! 
Jag ville bara tala om att 
Slusk Bladet är den bästa 
tidningen jag vet. Ni är bäst! 
Alobaboba Kockalolla 

 
 
Slusk Bladets julfest? 
Jag har fått höra att Slusk 
Bladet ska ha en julfest för 
redaktionen någon gång i 
december. Där ska det 
bjudas på mat, dryck och 
dessutom blir det dans till 
Per Djurman & The Haters. 
Varför har ingen sagt något 
till mig om det? Är inte jag 
bjuden, eller? 
Urgel Pannkaka 
 
Svar: 
Nej… eh.. du måste ha fört 
fel. Vi ska absolut inte ha 
någon fest… inte! 
Uy 
 
När kommer ni ut i butik? 
Exakt vilket datum kommer 
det nya numret av Slusk 
Bladet ut i butik egentligen? 
Jag brukar gå ner till affären 

i början av varje månad och 
fråga efter Slusk Bladet, 
men då får jag alltid som 
svar att den är slutsåld.  
Afret Filial 
 
Svar: 
Jag visste inte ens att Slusk 
Bladet såldes i butik. 
Urgel Pannkaka 
 
Gillar ni Moraknivar? 
Det gör jag! 
Mora Mora! Jag vill ha en 
morakniv! 

 
För jag måste skära loss 
mig, jag har blivit bunden 
fast av Siv! 
Hugo Olsson 
 
Jul??????? 
Är detta ett julnummer?  
Jan Khanan 
 
Svar: 
Ja, det kan du ge dig på! 
Urgel Pannkaka 
 
 

Gatukorkad 
Nu börjar julen närma sig, 
så nu undrar vi vad ni har 
önskat er i julklapp. 
 
      Öl-tomten 
      Urgammal 
      Öldrickare 
 
 
Jag önskar mig en nykter 
jul. Det var länge sedan jag 
inte var kanonfull en jul. 
 
    Redlöse Rune 
    47 år 
    Vakt 
 
 
Jag har önskat mig ett par 
hemstickade vantar. Jag 
köpte ett par som var 
fabriksgjorda på ÖB, men 
det var bara skit. 
 
      Tomtefar 
      Skitgammal 
      Julklapps-  

              utdelare 
 
Nej, jag får inga julklappar. 
Jag dela bara ut julklappar 
till alla otacksamma as. Nej, 
nästa år ska jag inte köra ut 
några paket. Då får dem 
jävlarna lära sig att vara 
tacksamma. Och om de ber 
riktigt snällt så kanske jag 
ger ut någon liten julklapp 
året därpå. 
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Horoskop 
Vad kommer denna månad 
att innebära för dig? Läs 
vidare för att se vad vi har 
ljugit ihop.  Den som 
sammanställt horoskopet är 
den (ö)kände astrologen 
Janti Oqoswari. 

 
 
Alkisen (21/1 – 18/2) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då är det okej att vara full. 
 
Tomaten (19/2 – 20/3) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då äter man inte lika mycket 
tomat. Eller jo, Lars Deskjet 
gör det ändå. 
 
Urgel Pannkaka (21/3 – 
20/4) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då får du inte lika mycket 
stryk som under övriga året. 
 
Hundmaten (21/4 – 21/5) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då får hunden en massa 
annat gått från julbordet. 
 
Trädhataren (22/5 – 21/6) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då är det dags att skaffa 
julgran. Med andra ord 
kommer tusentals oskyldiga 

träd att sågas ner. 
 
Strömbrytaren (22/6 – 
22/7) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då får du tända och släcka 
en masa julbelysningar 
 
Astrologen 23/7 – 23/8) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då får du en fet julbonus 
 
Sverker (24/8 – 23/9) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då har programmet 
juluppehåll. 
 
Klantarslet (24/9 – 23/10) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då är det ingen som bryr sig 
om du klantar till det. 
 
Livsnjutaren (24/10 – 
22/11) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då får du äta och dricka gott. 
 
Fåntratten (24/11 – 22/12) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då är det okej att fåna sig 
 
Ruben (23/12 – 20/1) 
Håll ut! Snart är det jul och 
då blir det rätt så mycket 
plats kvar för att skriva om 
ditt stjärntecken. Det är 
faktiskt dubbelt så mycket 
utrymme som vad ett vanligt 
stjärntecken brukar få. Det 
blir min julklapp åt dig, 
mycket text. God jul, alla 
Rubenfödda. 

Månadens slusk 

 
Mannen som slänger saker 
 
Vi fortsätter att hylla 
skyltar. Denna gång är det 
mannen som brukar finnas i 
närheten av våra soptunnor. 
 
Han är en duktig och 
skötsam person. Vart han är 
kommer så tar han upp allt 
skräp han hitta och slänger 
det. Samtidigt föregår han 
med gott exempel och visar 
för oss andra hur vi ska göra 
med vårt skräp. 
 
Men precis som Mc-mannen 
så får Mannen som slänger 
saker aldrig någon ära eller 
berömmelse för det han gör. 
Och ändå står han ut i alla 
väder och aldrig klagar på 
sitt svintråkiga jobb. 
 
Det är därför vi har utsett 
honom till månadens slusk, 
för att muntra upp honom 
lite. Annars kanske han 
skulle sluta sitt jobb och hur 
skulle det då ha sett ut, om 
ingen slängde vårt skräp 
som vi så tanklöst sprider 
omkring oss? Oj, förra 
meningen blev lite lång, så 
jag hoppas Mannen som 
slänger saker har överseende 
med det. Denna text 
innehöll lite skräp, så han 
slipper då bli arbetslös. 
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Följetång 
Leif-Runar – Dead or 
Alive, tack! Del 8 

 
Detta har hänt: 
Leif-Runar befinner sig i 

den avdankade 

yrkesmördaren Ragnar af 

Gummiskööls bostad för att 

ta kol på honom. Och nu är 

det dags för de båda 

herrarna att göra upp, med 

knytnävarna! 
 
– Ja, nu gör vi upp det här 
med våra bara knytnävar! 
Sade Leif-Runar och 
försökte kavla upp sina 
ärmar, men det gick inte 
något vidare bra när han 
hade bar överkropp.  
 
Ragnar började ladda för att 
kunna sopa på Leif-Runar 
en redig högerkrok, men 
Leif-Runar avbröt honom 
och sade: 
– Gästerna först! Jag borde 
få dela ut den första 
smockan. 
– Okej, då! Sade Ragnar lite 
surt. 
Sedan fick han en smäll så 
han flög rätt igenom väggen 
och hamnade i trädgården.  

– Din jävel! Du får fan ta 
och betala reparationerna för 
mitt hus! Sade en ilsken 
Ragnar. 
– I helvete, sade Leif-Runar 
och hoppade ut ur huset så 
att han landade framför 
Ragnar.  
– Här ska du få, skrek 
Ragnar och sopade på Leif-
Runar en rak vänster med 
fulla sin kraft.  
Men till sin stora besvikelse 
såg Ragnar att Leif-Runar 
inte ens känt av slaget. 
 
– Vad i helvete? Är du gjord 
av plåt, eller vad fan är det 
för fel på dig? Sade Ragnar 
desperat. 
– Nej, det är du som är klen, 
svarade Leif-Runar och gav 
Ragnar en till smäll så att 
han flög in på granngården. 
– Men det var då själve fan 
vad han skulle flyga, sade 
Leif-Runar för sig själv. Jag 
måste ju ränna runt halva 
staden om det fortsätter så 
här. Nåja, jag får ju lite 
motion. 
 
Leif-Runar tittade åt det håll 
Ragnar flugit och 
konstaterade att Ragnar 
flugit hem till sin granne. 
Leif-Runar bestämde sig för 
att göra slut på det hela 
genom att vrida nacken av 
Ragnar. Om grannen lade 
sig i skulle han också få sig 
en omgång. 

Inne i grannhuset satt Bror 
Björnsson och läste 
tidningen samtidigt som han 
avnjöt en kopp te. Han var 
ledig den dagen, så han 
passade på att njuta riktigt 
ordentligt. I bakgrunden 
spelade han en gammal 
skiva av Fats Domino. 
 
Plötsligt avbröts idyllen av 
att en man kom flygande 
genom väggen och landade i 
en hylla med porslin som 
välte och allting gick 
sönder. 
– Vad i helvete ska det här 
föreställa? Skrek Bror ilsket.  
– Det ska du skita i, fick han 
till svar av en kraftig man 
med långt hår som hoppade 
in genom väggen så att det 
blev ett stort hål efter 
honom. 
 
Leif-Runar plockade upp 
Ragnar från golvet där han 
låg och vred nacken av 
honom för att göra slut på 
eländet. 
– Di-din jävel! Stammade 
Bror ur sig. 
– Ja, vad fan vill du? Har du 
något emot mitt 
uppförande? Sade Leif-
Runar och vände sig mot 
Bror med Ragnars livlösa 
kropp i den ena handen. 
– N-nej, nej. Absolut inte!  
J-jag ska låtsas som om det 
här aldrig hade hänt. Sade 
Bror. 
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– Det lät bra, det! Sade Leif-
Runar och hoppade ut 
genom väggen som det nu 
var tre stora hål i. 
 
På hemvägen råkade Leif-
Runar passera en pizzeria, 
så han bestämde sig för att 
äta lunch där. Han tog av sig 
skorna, torkade sig om 
fötterna och gick in.  
– Hej, jag vill ha en stor 
jävla pizza, med extra 
mycket vitlökssås. Sade 
Leif-Runar till 
pizzabagaren. 
– Tyvärr, men vi serverar 
inte barfota människor, 
svarade pizzabagaren och 
pekade på Leif-Runars 
fötter. 
 
Då gick Leif-Runar ut och 
tog på sig sina skor igen. 
Han gick in igen med skorna 
på, som var alldeles 
nersölade av blod.  
– Vad i helvete har du haft 
för dig! Skrek pizzabagaren. 
– Jag ville inte förstöra er 
fina heltäckningsmatta, så 
jag lämnade skorna utanför. 
Svarade Leif-Runar. 
– Men nu har du förstört 
heltäckningsmattan, så du 
kan försvinna härifrån! Sade 
pizzabagaren ilsket. 
 
Leif-Runar fick då gå ut från 
pizzerian med tom mage. 
Efter tio minuters promenad 
kom han dock till en 

restaurang av det finare 
slaget. Men när Leif-Runar 
skulle gå in blev han 
stoppad av portvakten. 
– Här är det vårdad klädsel 
som gäller, grabben! Sade 
portvakten.  
Tydligen så räknades inte 
bar överkropp, trasiga svarta 
byxor, nerblodade skor och 
en fin hatt som ”vårdad 
klädsel”. 
 
– Men jag har ju min 
yrkesmördarhatt och den är 
välvårdad. Det finns ju inte 
en endaste blodsfläck på 
den! Sade Leif-Runar till 
portvakten.  
– Man kommer inte in bara 
för att man har en fin hatt. 
Om du inte försvinner 
härifrån så ringer jag till 
polisen!  
– Gör det då, gubbfan! Sade 
Leif-Runar på det kaxigaste 
sätt han kunde. Han tänkte 
att medan vakten gick iväg 
för att ringa polisen kunde 
Leif-Runar passa på att 
smita in. Men till Leif-
Runars besvikelse tog 
portvakten upp en 
mobiltelefon som han ringde 
med. 
 
– Jag skojade bara! Ropade 
Leif-Runar och sprang 
därifrån. Men vakten hade 
redan hunnit ringa när Leif-
Runar sprang iväg, så när 
polisen kom dit och det inte 

fanns någon Leif-Runar där 
fick vakten böta för att ha 
ringt falskt alarm.  
 
Nu var Leif-Runar trött på 
att gå till en massa okända 
ställen där han hela tiden 
blev utslängd, så han 
bestämde sig för att gå till 
jazzkrogen. Där var han 
alltid välkommen, eftersom 
han var deras trognaste 
stamkund. 
 
Men när Leif-Runar kom 
fram till jazzkrogen satt det 
en lapp på dörren. ”Stängt 
för reparation” stod det på 
lappen. Då blev Leif-Runar 
irriterad. Han blev så 
irriterad att han gick 
bärsärkagång och rev ner 
hela staden. När han var klar 
fanns det inte en enda orörd 
byggnad, och alla stadens 
invånare (inklusive Leif-
Runar) var nu hemlösa. 
 
– Synd att jag inte äger 
någon byggfirma. Då hade 
jag blivit stenrik när hela 
staden ska repareras. Sedan 
tog Leif-Runar taxi till 
grannkommunen och bodde 
på ett hotell tills staden var 
återuppbyggd. Och när han 
kom tillbaka hade alla glömt 
vem som rev ner staden, så 
Leif-Runar klarade sig 
undan polisanmälningar. 
Slut sa Swen 72 
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Intervju 
Med Lars Deskjet 
 
För två år sedan försökte vi 
göra en intervju med denna 
man, men det gick inget 
vidare, då han hela tiden 
envisades med att svara 
”tomat” på frågorna. Så 
denna gång har vi gjort ett 
nytt försök. För att försäkra 
oss om att Lars ska svara 
ordentligt på frågorna har vi 
hotat med stryk om han inte 
sköter sig. 
 
Det är en kall tisdagsmorgon 
som jag möter Lars när jag 
är på väg till jobbet. Han var 
ute på sin gård och skottade 
snö för fulla muggar. Vid 
den här tiden på året kan det 
snöa något förskräckligt, så 
Lars var tvungen att skotta 
bort all snö innan han kunde 
ta sig från gården med sin 
bil.  
 
Själv fick jag ge upp och gå 
till jobbet, för min bil låg 
under en snödriva. Jag hade 
anlitat en lokal firma för att 
skotta på gården, men det 
smartskaft som skottade 
hade tömt hela snölasset 
över min bil. Så därför 
måste jag gå till jobbet varje 
dag i väntan på varmare 
klimat. Han som skottade 
måste ha fått sig ett gott 
skratt när han tömde 
snölassrt över bilen, den 

jäveln. Om jag får veta vem 
det är som har gjort det ska 
jag börja skotta min gård 
själv i fortsättningen och 
sedan tömma all snö över 
hans bil. Men han kör säkert 
sin traktor till jobbet, så det 
kanske inte gör någon 
skada. 
 
Nej, då får jag ta och tömma 
ut all snö på hans gård efter 
att han har skottat, så måste 
han skotta en gång till. Fast 
med hans stora traktor lär 
han väl inte ens märka att 
det ligger ett nytt snölager 
på hans gård. Kanske jag 
ska tömma snön utanför 
dörren istället, så att han inte 
kommer ut? Då skulle han 
bli tvungen att klättra ut 
genom skorstenen, och då 
skulle han komma till jobbet 
alldeles sotig. Det vore 
kanske något.  
 
Och när han sedan kommer 
hem igen måste han klättra 
in genom skorstenen igen. 
Tänk er sedan när han ska 
på julfest. Han har badat, 
tagit herrparfym och 
rakvatten,  satt på sig fin 
kläderna och ska iväg. Då 
måste han klättra ute genom 
skorstenen! Ha ha ha ha! 
Han kommer till festen och 
luktar rök, och är aldeles 
svart i ansiktet. Dessutom 
ramlar det sot från honom 
och när han går blir det 

svarta fotspår som är 
jättesvåra att städa bort.  
 
Då kommer han inte längre 
att vara välkommen till 
några fester mer. Dessutom 
måste han vara noga med 
vikten, för om han lägger på 
sig något extra kilo så 
fastnar han i skorstenen, och 
då kanske han börjar komma 
för sent till jobbet. Och det 
kommer i sin tur leda till att 
han får sparken.  
 
Och eftersom han alltid 
kommer att vara full i sot 
och allmänt smutsig lär han 
inte få något nytt jobb 
heller. Så det lär bli 
socialbidrag med flaskan 
som enda livskamrat för 
honom i framtiden. 
 
Tänk hur man kan 
fullständigt rasera en 
människas liv bara genom 
att tömma ett snölass 
framför dennes dörr. Öh, 
vänta nu lite här. Vad var 
det den här texten skulle 
handla om? Just det! Jag 
skulle ju intervjua Lars 
Deskjet.  Men nu har jag 
svamlat om en massa annat, 
så nu kommer inte vi att få 
plats med någon intervju.  
 
Äh, jag får försöka igen om 
ytterligare två år.  
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: Hur många varv 
runt jordklotet springer en 
fågel med diarré? 
1: 4 varv i medvind 
X: 87 varv i motvind 
2: 544 i bästa fall 
 
Fråga 2: Varför firar man 
jul, för? 
1: För att tomten ska ha 
något att göra 
X: Till minna av Jesus 
födelse 
2: För att få äta god mat 
 
Fråga 3: Vem fick 
kaffesump i julklapp förra 
året? 
1: Uy 
X: Leif-Runar 
2: Urgel Pannkaka 
 
Fråga 4: Varför 
censureras Slusk Bladet i 
Ryssland? 
1: För att Slusk Bladet 
skriver konstiga och 
obegripliga texter om ryssar. 
X: För att Slusk Bladet är en 
så pass dålig tidning. 

2: Slusk Bladet finns väl för 
helvete inte i Ryssland! 
Fråga 5: Hur många 
lösnummer av Slusk 
Bladet har det sålts totalt? 
1: 49 
X: 2 
2: Jag visste inte att Slusk 
Bladet fanns som 
lösnummer. 
 
Fråga 6:Vilket förlag ger 
ut Slusk Bladet? 
1: Viz media 
X: Dalarnas tidningar 
2: Sluskbolaget?? 
 
Fråga 7: Hur många 
frågor har handlat om 
Slusk Bladet nu? 
1: 3 
X: 5 
2: 479 
 
Fråga 8: Är det jul snart? 
1: Ja, om ett litet ögonblick 
X: Ja, om några veckor 
2: Nej, det är 14 år kvar 
 
Fråga 9: Vad brukar 
ryssar äta? 
1: Salt fläsk 
X: Grönsaker 
2: Vodka 
 
Fråga 10: Vilket märke 
har min Volvo? 
1: Volvo 
X: Saab 
2: Ford 
 
 

1:a pris 
En julklapp på kinden 
2:a pris 
En vante som är upphittad 
efter vägen 
3:e pris 
En välanvänd tejpbit 
Jumbopris: 
En sen sten som blir len sen 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: 1 
Fråga 2: 2 
Fråga 3: 12 
Fråga 4: 1 
Fråga 5: 1 
Fråga 6: 1 
Fråga 7: 1 
Fråga 8: X 
Fråga 9: 2 
Fråga 10: X 
 
Förra numrets vinnare: 

• 1:a pris, en tepbit 
vanns av Jan Tapet 

• 2:a pris, ingenting, 
vanns av ingen alls 

• 3:e pris, en bit 
häftmassa, vanns av 
Fröken Jharlsson 

• Jumbopriset, en len 
sten, Hovlagar-Olle 
Hovslagarsson 

 

 
Så här brukar vinnarna se ut 
när de tar emot sina priser! 
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Julklappstipps 
från redaktionen 
Här tipsar redaktionen om 
vad man ska köpa eller 
önska sig i julklapp. 
 
Uy, chefsredaktör 

 
Jag rekommenderar en bok 
om hur man skriver vettiga 
insändare. En sådan tycker 
jag att samtliga läsare av 
Slusk Bladet borde ta och 
önska sig i julklapp. 
 
Hugo 54:sson, reporter 

 
En jättebra julklapp vore en 
snöskyffel, så man kan 
skotta undan snön man har 
ute på gården. Läs min 
intervju med Lars Deskjet 
om ni inte förstår 
sammanhanget. 
 
Torgny Nesskall, krönikör 

 
En sån där stor 
kaffebryggare vore inte så 
dumt, gärna en sådan som 
de brukar ha på företag, så 

mana bara trycker på en 
knapp så har man kaffe. 
Men då ska den göra gott 
kaffe, och inte sånt där jävla 
blask en del företag 
serverar. 
 
Lars Deskjet, 
kaffemuggshållare 

 
Jag skulle bli jätteglad om 
jag fick ett paket ”Icas 
körsbärstomater på kvist” i 
julklapp, så då lär alla andra 
också bli det. Så köp ett 
sådant paket till era nära och 
kära, så att de kan 
tomaternas ädla konst lära.  
 
Professor C Hallomsaft, 
författare av 
vetenskapsspalten 

 
Den perfekta julklappen 
vore lite mer utrymme i den 
här tidningen. 
 
Leif-Runar, försvarare av 
redaktionens åsikter 

 
Enda julklappen som behövs 
är skivan ”Jazz – Nu och 

då”. Om man inte köper den 
får man stryk! 
 
Urgel Pannkaka, 
brevsvarare 

 
Jag skulle rekommendera er 
att köpa, eller tillverka, en 
knölpåk åt de personer ni 
bryr er om. Då skulle dem 
kunna försvara sig mot alla 
möjliga brutala typer. Men 
om det är Leif-Runar de ska 
försvara sig mot behövs nog 
starkare vapen, till exempel 
kärnvapen. 
 
Kulvert, Okänd 
arbetsuppgift 

 
Jag tycker att man ska köpa 
ett paket tvål och ge bort till 
sina släktingar. ”Ett paket 
till alla släktingar” undrar du 
säkert. Ja, varför kan de inte 
dela med sig av sina 
julklappar. En tvål räcker ju 
för att tvätta sig flera 
gånger, så det borde ju gå 
bra att dela på en sådan. 
Dessutom sparar det den 
som köper tvålen en massa 
pengar att köpa brännvin för 
istället. 
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Torgnys sida 
 
Det var en gång en liten 
gubbe som bodde i skogen. 
Han bodde där helt ensam, 
utan någon som helst 
kontakt med omvärlden. Så 
hade han bott i över 30 år, 
och han hade inga planer på 
att sluta med det heller. Men 
så en dag kom ett brev med 
posten. Eftersom han inte 
hade någon kontakt med 
omvärlden var det väldigt 
ovanligt att han fick post, så 
han blev väldigt förvånad 
när brevet kom. Det var 
faktiskt första gången på 17 
år som han fick post. 
 
– Äh, det kan säkert vänta 
tills i kväll, tänkte gubben. 
Han hade en massa annat att 
göra den dagen. Han hade 
nämligen ett helt vedlass 
som skulle klyvas och bäras 
in i vedboden.  
 
Timmarna gick och framåt 
sextiden på kvällen var 
gubben äntligen klar med 
veden. Det började skymma 
över träden, så gubben gick 
ut och hämtade brevet i 
hopp om att hinna läsa det 
innan det mörknade. 
Eftersom han inte hade 
någon belysning i stugan 
brukade han gå och lägga 
sig när det blev mörkt. 
När han hade hämtat brevet 
satte han sig vid köksbordet 

och öppnade brevet med en 
kniv. Kuvertet var gammalt 
och nött. Det såg ut som om 
det hade skickats runt på 
postkontoren under flera års 
tid. Gubben tog ur 
innehållet, men fann bara ett 
blankt papper.  
– Jaha, tänkte gubben och 
lade ifrån sig pappret. Sedan 
gick han till sängs och 
tänkte inte mer på det 
konstiga brevet han hade 
fått.  
 
När gubben vaknade nästa 
dag hade han en konstig 
känsla av att någonting var 
fel. Han gick fram till 
kaminen och tog upp yxan. 
Sedan gick in i köket, men 
där fann han något oväntat. 
Hans kusin Sven-Björne satt 
i köket med en halvt 
urdrucken brännvinsflaska.  
– Skål nu för fan! Vrålade 
Sven-Björne  när han fick 
syn på sin kusin.  
 
Gubben hade inte hört av sin 
kusin på nära 25 år, så han 
hade inte direkt väntat sig 
att se sin kusin i köket. 
Dessutom hade han inte 
druckit brännvin en enda 
gång sedan han flyttade till 
skogen och blev eremit. 
Därför blev han väldigt glad 
över att se brännvinsflaskan 
på köksbordet. 
 
– Ta för dig, din jävel! Jag 

har en dunk till ute i bilen, 
sade Sven-Björne. Sagt och 
gjort, det dröjde inte många 
sekunder innan gubben satt 
vid bordet och halsade ur 
brännvinsflaskan. När han 
ställde ner flaskan på bordet 
igen kom han på att han inte 
fått någon förklaring varför 
Sven-Björne hade kommit 
och hälsat på.  
– Vad i helvete gör du här, 
din jävel? Sade gubben på 
det otrevligaste sätt han 
kunde. 
– Det ska du skita i, din 
jävel! Svarade Sven-Björne 
på det otrevligaste sätt han 
kunde. 
Då blev gubben irriterad 
över att han inte fick något 
svar, så han reste sig upp 
och gav Sven-Björne en 
smäll så att han ramlade av 
stolen. 
– Aj, som fan! Här ska du 
få! Sade Sven-Björne när 
han reste sig upp. Sedan gav 
han gubben en smäll så att 
han ramlade över bordet och 
välte ut det brännvin som 
fanns kvar. Då bestämde 
Sven-Björne sig för att gå 
hem. Bilen lämnade han 
kvar, för han var för full för 
att köra. När han kom och 
skulle hämta bilen några 
dagar senare var den 
försvunnen, och gubben 
blånekade när Sven-Björne 
anklagade honom för att ha 
bränt upp bilen. 
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Sista sidan 
 
Men, jävlar! Det är ju snart 
slut på tidningen. Vad ska vi 
göra år det då? Kanske ska 
vi gå ner till Ica och köpa en 
klase bananer?  
 
Över till dig, Urgel 
Pannkaka! 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
korköppnaren, krånglar 
lödkolven, eller behöver du 
hjälp med matlagningen? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Kontakta 
honom med önskvärd metod 
så svarar han på din fråga. 
Månadens brev: 
 
Hej, Urgel! 
Jag har haft ett problem den 
senaste tiden, och jag vet 
inte hur jag ska lösa det. 
Kanske du kan hjälpa mig 
lite? Det ä nämligen så att 
jag har försökt skriva en låt. 
Den heter ”Jag vill dricka 
fotogen som smakar 
jordgubbe och 
söndermosade bananer 
blandade med sidavbitare i 
en mixer”. Problemet är att 
jag inte kan komma på 
någon text och melodi som 
passa till låten. Hur skall jag 
bära mig åt? 
Jan Walker-Svensson 
 

Svar: 
Jag har en mycket enkel 
lösning på ditt problem; lägg 
ner musikkarriären! Till och 
med jag har kan komma på 
bättre låttitlar, och då ska 
det tilläggas att jag är 
rankade som de absolut 
sämsta inom 
musikbranschen.  
Urgel Pannkaka 

 
 
Nyheter 
Insomnad hemsida 
Som ni kanske har sett har 
Slaktar-Stigs hemsida 
somnat in en aning. Men när 
ni läser detta har vi gjort en 
uppdatering. Det vi har gjort 
är att lägga upp detta 
nummer av Slusk Bladet och 
den senaste filmen om Urgel 
Pannkaka. Dessutom 
kommer sidan att uppdateras 
ytterligare en gång till på 
julafton, med den 
traditionsenliga julfilmen. 

 
 

Professorns spalt 

 
Ha ha! Den här gången 
tänker jag tarva åt mig en 
massa utrym… 
 

Nästa nummer 
Nej, nu får vi inte plats med 
mer av professorns spalt. 
Nåväl, i nästa nummer har 
det nyligen varit nyår, så 
därför kommer redaktionen 
att avslöja huruvida de 
kunnat hålla förra årets 
nyårslöften samt berätta sina 
nyårslöften för det 
kommande året. 
 
Sedan har vi ju den vanliga 
dreten, så det tänker jag inte 
ens slösa någon energi på att 
berätta om. Nästa nummer 
kommer ut när Urgel 
Pannkaka lärt sig sjunga 
låten ”Sofia dansar go-go” 
baklänges i tredubbel 
hastighet. Så till dess önskar 
vi er alla en god jul och ett 
gott nytt år. 
 
Klart slut, mera krut! 

 


