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Sommarsolen fö’ 
helvete!! 

Ja, då var det äntligen 
sommar igen. Som vi har 
längtat. Eller åtminståne 
vissa av oss har väntat. Min 
granne Snö Gubbesson har 
inte väntat på våren. Han 
tycker bara det är jobbigt 
när våren kommer, för då 
måste han gå in och lägga 
sig i frysboxen tills det blir 
vinter igen.  
 
Något som brukar komma 
med våren är veden. Man 
ska såga, klyva och stapla 
upp veden så den får torka. 
Det är mycket slit, men 
veden värmer gott i vinter, 
så det är nog mödan värt. 
Just därför har vi gjort 
veden till ett litet tema för 
detta nummer. Det kommer 
inte att handla så 
jättemycket om veden, men 
lite grann kommer ni 

åtminstone att få läsa om 
den. 
 
I övrigt har allting gått bra. 
Urgel har fått stryk, Leif-
Runar har gett stryk och jag 
tittade på. Jag åt en påse 
chips och drack en halvliter 
coca-cola samtidigt. Trevligt! 

 
Nej, i dag har jag ingen 
skrivarlust, känner jag. Men 
jag får väl plåga mig igenom 
denna spalt, så kan jag göra 
något annat sedan. Bristen 
på skivarlust kanske beror 
på att jag håller på att få 
feber. Fy jädrar! Vet ni 
någon bra huskur som jag 
kan ta till? Leif-Runar säger 
att jag ska låta honom slå 
ner mig, så är jag frisk när 
jag vaknar, men jag vet inte 
om jag törs prova den 
metoden. 
 
Nej, nu får det duga, jag ser 
att jag har skrivit hela 
spalten nu. Eller nästan, det 
fattas bara någon rad nu. 
Ska vi räkna ner? 3………... 
2…………………………… 
1…………………………… 
Nu var det slut på det! 
 
Uy, chefsredaktör och 
oansvarig utgivare 
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Insändare 
 
Ja, för fan! 
Jag vill ha mycket fart och 
fläkt. Gärna med en sked 
vitlökssås till. Gärna. Min 
pudel. 
Fabian Grojk 
 
Svar: 
Vad? Ska du äta din pudel 
med vitlökssås? Själv skulle 
jag då aldrig få för mig att 
äta hund. Katt däremot… 
Urgel Pannkaka 
 
Nej, för fan! 
Jag vill inte ha mycket fart 
och fläkt. Ogärna med en 
sked vitlökssås till. Ogärna.  
Inte min pudel. 
Grobian Fajk 
 
Svar: 
Nu hänger jag inte riktigt 
med här. 
Urgel Pannkaka 
 
Vad är det för fel med 
Slusk Bladet? 
Kära Slusk Bladet! 
Jag har ett problem. Alla 
mina vänner skrattar åt mig 
när jag berättar att jag läser 
Slusk Bladet. Men jag kan 
inte förstå vad det är för fel 
med att göra det. Man borde 
få läsa vad man vill, tycker 
jag. 
Mia Bertsdotter 
 
 

Svar: 
Du har så rätt, så! Självklart 
ska man få läsa vad man 
vill. Och självklart är det 
inget fel med att läsa Slusk 
Bladet. Sänd gärna dina 
vänners adresser till Slusk 
Bladet så ska Leif-Runar 
hälsa på dina vänner och 
tala dem tillrätta.  
Uy 
 

Läsardikter 
Här kan ni läsa några dikter 
som våra läsare har skickat 
in. 
 
Jag vill heta Bert 
Jag vill. 
Jag ska.  
Jag kan. 
Jag heter Bert. 
Bert  
 
Min bror Svåger 
Jag har en bror 
Han heter Svåger 
Han äter en stor 
Och några små piroger 
Jan Bokföring 
 
Ett glas 
Var rädd om ditt glas 
Det är allt du har 
Stoppa ner det i en vas 
Och spara det i alla dar 
Bok Janföring 
 
 
 
 
 

Gatukorkad 
Nu när det är vår är det dags 
att såga ved. Eldar ni med 
ved? 
 
       Garreth Larsson 
       17 år 
       Student 
 
 
Öhhh… typ, jag vet liksom 
inte vart värmen kommer 
från. Kanske... öh… från typ 
luften liksom? 
 
  Bengt Seigfred 
  37 år 
  Lagerarbetare 
 
 
Ha ha, vilken idiotisk fråga. 
Klart jag inte gör! Jag eldar 
med med olja. Det är 
bekvämt och fint. Fast jag 
har funderat på att elda 
sedlar istället. 
 
  Link 
  19 år 
  Hjälte 
 
 
Ja, vad ska man annars elda 
med? Sten? Det tror jag 
knappast, hörddudu! 
 
  En Till 
  47 år 
  Direktör 
Ja, det har ni så rätt i. Vad 
det nu var ni pratade om? 
Jag lyssnade inte så noga. 
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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) 
Nu är det vår, så nu kan du 
sitta ute på parkbänkarna 
och dricka. 
 
Tomaten (19/2 – 20/3) 
På våren vill folk gärna äta 
extra mycket godsaker för 
att fira. Göm dig! 
 
Urgel Pannkaka (21/3 – 
20/4) 
Det är synd om dig! 
 
Hundmaten (21/4 – 21/5) 
Ashc! 
 
Trädhataren (22/5 – 21/6) 
Nu när det börjar våras är 
det dags att veda! Du njuter. 
 
Strömbrytaren (22/6 – 
22/7) 
När det är vår behöver man 
inte ha så mycket lampor. 
Din semester börjar nu! 

 
Astrologen 23/7 – 23/8) 
Nu börjar det bli tråkigt med 
horoskop. Bla! 
 
Sverker (24/8 – 23/9) 
Nu börjar sommarversionen 
av ditt program. Lycka till! 
 
Klantarslet (24/9 – 23/10) 
Nu är det vår, och då kan du 
klanta till det rejält med en 
massa saker. 
 
Livsnjutaren (24/10 – 
22/11) 
Ja, du kan ju njuta av 
vårsolen. 
 
Fåntratten (24/11 – 22/12) 
Din fåne! 
 
Ruben (23/12 – 20/1) 
Oj, så här lång spalt har ditt 
stjärntecken aldrig haft förr. 
Det ska vi fira med en dikt: 
Om våren då händer det 

En trevlig grej som du vet 

 

Jag kan skriva långa rader 

Om du stjärntecken, glader 

 

Du är så bortskämd, din fan 

Det hårda livet du är ej van 

 
Nu är din spalt snart slut 

Så nu tar jag fram ett spjut 

 

Som jag kastar i väggen 

Då börjar det klia i skäggen. 
 
 

Månadens slusk 
Bind-Göran 

 
 
Bind-Göran är en mycket 
trevlig herre. Han bor en 
liten by öster om Östersund. 
Den byn heter Svedskoga. 
Där har han bott sedan 1967, 
då han flyttade dit 
tillsammans med sina 
föräldrar ifrån Torsåker. 
 
I Svedskoga har han sedan 
startat en plast fabrik, 
Svedskogsplast AB. Där 
tillverkas det en massa plast, 
i alla olika storlekar. Det 
tillverkas små plastpåsar för 
hallonbåtar och stora 
plastpåsar för bilar. Ja, 
riktiga bilar då, inte 
Ahlgrens. Fast dem 
tillverkar påsar för Ahlgrens 
också, men det var inte det 
jag menade. 
 
I alla fall, Bind-Göran har 
blivit utsedd till månadens 
slisk, förlåt, jag menar slusk. 
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Följetång 
Urgel Pannkakas dagbok 
del 2: 6 juni 2008 

 
Dagen började ganska bra. 
Chefen var på ett viktigt 
möte, så han skulle inte 
märka något om jag tog 
sovmorgon. Jag sov till 9.40 
och tog därefter god tid på 
mig att äta frukost. Sedan 
drack jag morgonkaffe och 
läste tidningen två gånger 
innan jag började göra mig 
klar för att åka till jobbet. 
 
Men på vägen dit blev jag 
försenad, på grund av att en 
massa flaggviftande idioter 
hade ställt sig mitt i vägen. 
Det gjorde i och för sig inte 
så mycket, för chefens möte 
skulle säkert hålla på ett par 
timmar till.  
 
Till slut kom jag fram till 
jobbet, endast fyra timmar 
försenad. Men tyvärr hade 
chefens möte tagit slut, så 

han såg att jag inte var där 
när han kom tillbaka till 
kontoret. Jag försökte 
förklara att jag varit och 
hämtat nytt papper till 
kopiatorn, men den gubben 
gick inte, då chefen nyligen 
kopierat några papper och 
själv sett att det fanns gott 
om papper i kopiatorn. Då 
försökte jag förklara att det 
var den osynliga kopiatorn 
som jag hämtat osynligt 
papper till. Då blev chefen 
jättearg och skällde ut mig.  
 
Efter utskällningen fick jag 
sitta i receptionen och ta 
emot folk som hade ärenden 
till socialkontoret. Jag satt 
där timme ut och timme in, 
men det kom ingen. Då 
tittade jag i min kalender 
och såg att det var en röd 
dag i de ndagen. Alltså var 
socialkontoret stängt och jag 
borde vara ledig. Jag sprang 
in på chefens kontor så fort 
jag kunde för att tala om att 
jag egentligen var ledig. 
 
När chefen fick veta att jag 
egentligen var ledig tyckte 
han bara det var bra att jag 
jobbat ändå. Det fick jag 
göra som kompensation för 
alla gånger jag försovit mig, 
tyckte han. Då blev jag 
förbannad och gick ut från 
chefens kontor i vredesmod. 
Resten av dagen ägnade jag 
mig åt till att sätta upp fällor 

utanför chefens kontor. 
 
Några minuter för fyra 
skyndade jag mig att låsa 
och sätta på larmet till 
socialkontoret, så att chefen 
blev kvar där inne. 
Skrattande började jag bege 
mig hemåt, medveten om att 
chefen skulle bli tvungen att 
sova över på socialkontoret 
den natten. 
 
När jag hade kommit hem, 
duschat och ätit tog jag min 
telefon och ringde till 
socialkontoret. Chefen 
svarade efter andra signalen 
och han lät jättearg. Han 
skrek, svor och talade om 
för mig att han skulle slå 
ihjäl mig när jag kom till 
jobbet nästa dag. Då talade 
jag om för chefen att jag 
skulle ta två veckors 
semester, så jag skulle inte 
komma nästa dag. Då 
började chefen gapa och 
skrika så högt att jag blev 
tvungen att lägga på.  
 
Nästa dag ringde jag en vän 
och bad honom att släppa ut 
chefen. Sedan dess har jag 
varken hört av min vän eller 
chefen. 
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Intervju 
Med Urgel Pannkaka 

 
Det här är inte första gången 
han blir intervjuad i Slusk 
Bladet, men å andra sidan är 
det inte heller första gången 
vi intervjuar en person som 
redan har blivit intervjuad. 
Dessutom hade jag inte 
fantasi nog att hitta på 
någon ny person att 
intervjua, så därför ropade 
jag in Urgel på mitt kontor 
och ställde honom ett par 
frågor.  
 
Välkommen in till mitt 
kontor, din långhårige fan. 
Sätt dig, annars får du 
stryk! 
Vad fan säger du, din jävel? 
Om du inte är trevligare mot 
mig går jag ut igen. 
 
Det kan du inte för jag har 
låst dörren. Dessutom står 
Leif-Runar vakt utanför, 
och han har order att 
vrida nacken sju varv på 
den som försöker ta sig ut. 
Men hur hade du då själv 
tänkt ta dig ut då? När du 
ska gå hem i eftermiddag 

kommer ju Leif-Runar att 
vrida nacken av dig. 
 
Helvete, det hade jag inte 
tänkt på. Hur fan ska jag 
då göra? Jag vet inte 
heller om jag törs öppna 
dörren och säga åt honom 
att slägga ut mig heller, för 
då kanske han sliter ut 
mig och gör processen 
kort. 
Ha ha, som man bäddar får 
man ligga, brukar det ju 
heta. Du är ju för fan nästan 
lika dum i huvudet som jag 
är!  
 
Du sen, så! Du sitter ju 
också fast här inne, så du 
ska fan inte skratta åt mig! 
Vem är det jag ska skratta 
åt, då? Du har ju ställt till 
det så dumt för dig, så det 
finns ju inget annat man kan 
göra än att skratta åt 
spektaklet. 
 
Äh, håll käften! Nu jävlar 
klättrar jag ut genom 
fönstret! 
Vilken bra idé! Klättra ut 
först, du, så kan jag se om 
din idé funkar innan jag 
försöker mig på det. 
 
Med nöje! Vänta här bara, 
så säger jag till när du kan 
börja klättra. 
 
 
 

Sedan klättrade jag ut på en 
stege som hängde på 
väggen. Men jag när jag 
klättrat uttog jag ner stegen 
så att Urgel blev kvar där 
uppe. Till slut blev han 
tvungen att gå genom 
dörren, he he! 
 

 
 
Namn: Urgel Pannkaka 
Ålder: Det har jag glömt. 
Yrke: receptionist på 
socialkontoret 
Intressen: Bara en massa 
dumheter. Stryk skulle han 
allt ha! 
Aktuell: Sällan 
 
En otroligt bra och 
välskriven intervju av den 
otroligt vackre och 
välutbildade Hugo 54:sson 
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Tävling 
Ja, nu var det tävling igen. 
Hipp hurra, vad bra. En 
smäll vill jag ha! 
Som vanligt ska man svara 
på frågorna, men ge fan i att 
skicka in svaren till 
svar@slaktar-stig.se, för då 
jävlar! 
 
Fråga 1: Vad gör en 
åklagare? 
1: Åklagar, folk 
X: Lagar bilar 
2: Steker korv 
 
Fråga 2: Är ett glas vatten 
blött på insidan? 
1: Nej, bara på utsidan 
X: Ja, för fan! 
2: Nej, för helvete! 
 
Fråga 3: Glada dagar levs 
bäst..? 
1: I Oslo 
X: Ingenstans 
2: I Timbuktu!!!!!! 
 
Fråga 4: Var det för 
många utropstecken i 
förra frågan? 
1: Ja, det var det 
X: Ja, men det är okej om 
det inte upprepas 
2: Man kan aldrig få nog av 
utropstecken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Fråga 5: Vem vet vad? 
1: Jag vet bra saker i skallen 
X: Nej 
2: Jag vet vad 

Fråga 6: Gillar Xbox Man 
radbyten? 
1: Ja, i måttliga mängder 
X: nej, det gör han inte 
2: När ska det komma någon 
seriös fråga? 
 
Fråga 7: Vilket datum 
föddes Eddie Meduza? 
1: 1953-08-24 
X: 1948-06-17 
2: Äntligen en seriös fråga! 
 
Fråga 8: Vem ligger 
bakom låten Country 
Roads?  
1: Bert Karlsson 
X: John Denver 
2: Lena Philipsson 
 
Fråga 9: Vad bli 1+1? 
1: 54 
X: 695 
2: 2 
 
Fråga 10: Vem är Oda? 
1: En serietecknare 
X: En seriemördare 
2: En seriespelare 
 
Utslagsfråga: Vem 
skapade den första 
motordrivna 
transistorradion? 
1: Sven Alf Johansson 
Karlsson Nilsson… 
2: Oppfinnar-Jocke 
3: Jag, för helvete! 
4: Lars Deskjet 
5: Bobby Fuller 
6: Björn Ulvaeus 
7: Chris Redfield 

1:a pris 
En halväten smörgås 
2:a pris 
En nötkärna 
3:e pris 
En nätkörna 
4:e pris 
Luft 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: X 
Fråga 2: X 
Fråga 3: X 
Fråga 4: X 
Fråga 5: X 
Fråga 6: X 
Fråga 7: X 
Fråga 8: X 
Fråga 9: X 
Fråga 10: 1 
 
Förra numrets vinnare: 

• 1:a pris, en spik vanns 
av Jan af Banan 

• 2:a pris, en pik, vanns 
av Suvante Luarsson 

• 3:e pris, ett lik, vanns 
av Skruvdragar-Pelle 

• 4:e pris, ett fik, vanns 
av Greve von 
Boegreoff 
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Torgnys Sida 
 
Favorit i repris(?) (Vi vet inte 
om den publicerats i Slusk 
Bladet tidigare eller ej) 
 
Leif-Runar på Jazzfestival 
Det var den 21 april 2006. 
Leif-Runar satt i sitt hem 
och gjorde sig klar för att 
åka till Alingsås på 
jazzfestival dagen därpå. 
Först skulle han ringa till sin 
chef, Mr. Papers och be om 
ledigt. När Leif-Runar 
ringde var Mr. Papers lite 
tveksam, men när Leif-
Runar hotade med att ha en 
egen jazzfestival i Mr. 
Papers hem fick han ledigt 
direkt. När ledigheten var 
beviljad tog Leif-Runar 
fram sin lista över saker han 
skulle ha med sig. Den 
bestod av följande: 
 
Klockradio 
Saxofon 

Bordsfläkt 
Ett par rena byxor 
Kofot 

Billy Opels senaste skiva 
Nallebjörn 

Mormor 
Tandkräm 
Termos med kaffe 

Starköl 
Sovsäck 

 
Leif-Runar slängde i 
alltsammans i en stor väska 
som han fick knyta med rep 
för att kunna stänga. Väskan 
saknade nämligen remmar 

att stänga den med, vilket 
var anledningen till att Leif-
Runar fick den så billigt. 
När allt var färdigpackat åt 
Leif-Runar ett paket 
margarin och en falukorv 
innan han gick och lade sig. 
 
Morgonen därpå började 
Leif-Runars väckarklocka 
ringa, men efter att ha gett 
den en redig högerkrok 
kunde han somna om igen. 
Tre timmar senare vaknade 
Leif-Runar med ett ryck. Då 
insåg han att han hade 
försovit sig. Nu var det 
bråttom om han skulle hinna 
till Alingsås i tid. Han 
slängde in sin väska i bilen 
och tog ett paket köttfärs att 
äta på vägen dit. Leif-Runar 
trampade gasen i botten, 
men efter ett tag hamnade 
han bakom en bil med 
husvagn som inte körde 
fortare än 30 Km/h. Leif-
Runar fick göra en snabb 
inbromsning för att inte köra 
på husvagnen. Efter två 
timmar började Leif-Runar 
tröttna på att vara bakom 
husvagnen, och inte kunde 
han köra om den heller, för i 
mötande fältet hade han en 
konvoj med lastbilar. 
Plötsligt fick Leif-Runar en 
idé. Han ett rep och band 
den ana änden i bilen och 
den andra runt sin midja. 
Sen klättrade han ut på 
motorhuven och hoppade 

över till husvagnen. Därefter 
drog han upp sin bil på 
husvagnstaket och slängde 
den framför bilen som drog 
husvagnen. Sen var det bara 
att klättra in i sin bil igen 
och köra vidare. 
 
Till slut kom han till 
Alingsås, mer än fem 
timmar försenad. När Leif-
Runar kom fram hade alla 
band redan spelat klart för 
dagen. När Leif-Runar fick 
höra detta blev han fly 
förbannad och letade upp 
medlemmarna i bandet 
Fantastic Saxophone Fanatic 
och tvingade dem att spela 
för honom. Men det dröjde 
inte länge innan 
säkerhetsvakterna fick nys 
om detta och försökte slänga 
ut Leif-Runar. Den första 
vakten försökte ta 
polisgrepp på Leif-Runar, 
men det slutade med att han 
själv bröt båda armarna. 
Den andra vakten försökte 
slå ner Leif-Runar med sin 
batong, men när batongen 
slog emot Leif-Runars hårde 
huvud gick den sönder. Den 
tredje vakten försökte inte 
ens ta Leif-Runar, utan 
kallade på förstärkning 
istället. Efter två minuter 
anlände 14 vakter som 
försökte ta Leif-Runar 
samtidigt, men då var Leif-
Runars tålamod slut, så han 
plockade fram sin saxofon 
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och började spela på den. 
Tonerna från saxofonen var 
så hemska att endast Leif-
Runar överlevde. Nu kunde 
han fortsätta lyssna på 
Fantastic Saxophone 
Fanatic. Men då märkte 
Leif-Runar att dem hade 
flytt medan han slogs med 
vakterna. Då tog Leif-Runar 
fram sin sovsäck och gick 
och lade sig. 
 
När festivalens andra dag 
började var Leif-Runar på 
bättre humör. Han var på så 
bra humör att han kunde 
tänka sig att inte använda 
våld den dagen. Men det 
sket sig när han skulle in på 
en resturang och äta frukost. 
Det som gjorde Leif-Runar 
upprörd var att det inte 
fanns flingor med lingonsylt 
på menyn. Han tog tag i 
kyparen och sade: 
– Nu jävlar skaffar du fram 
lingonsylt, annars ska jag slå 
sönder saltkaret! 
Men Leif-Runar fick ändå 
ingen lingonsylt, så han blev 
tvungen att krossa saltkaret 
innan han lämnade 
restaurangen. Hungrig fick 
Leif-Runar gå tillbaka till 
festivalplatsen. Strax efter 
att han kommit dit började 
bandet Mr. Jazx spela på 
stora scenen. Eftersom Leif-
Runar var ett stort fan 
trängde han sig längst fram.  
 

När Mr. Jazx hade spelat 
klart ville Leif-Runar ha en 
autograf. Men när han inte 
fick någon tog han sats och 
hoppade upp på scenen. 
Vakterna försökte stoppa 
honom, men det märkte han 
inte. Leif-Runar tog tag i 
saxofonistens nacke och 
lyfte upp honom. När 
saxofonisten förstått vad det 
handlade om skrev han 
genast sin autograf på en 
ölburk som han gav till Leif-
Runar. Då släppte Leif-
Runar taget och gick till sin 
bil för att sätta ölburken i 
säkert förvar.  
 
Senare på kvällen var det 
tänkt att Fantastic 
Saxophone Fanatic skulle 
spela, men dem hade ställt 
in av någon konstig 
anledning. Istället skulle 
Green-Blue Broken Blinkers 
spela. Det var ett totalt okänt 
band som Leif-Runar aldrig 
hört talas om, så det ville 
han inte höra. Därför skulle 
Leif-Runar förstöra deras 
spelning. Han slog ner en 
vakt och snodde hans 
kläder. När spelningen 
började kunde han helt 
obemärkt ta sig upp på 
scenen. Men plötsligt fick 
han se några bråkstakar som 
höll på att bråka med en 
barnfamilj. Eftersom Leif-
Runar var ett barn innerst 
inne blev han ursinnig. Han 

rusade dit och gav 
bråkstakarna en redig 
omgång. Sen slängde han ut 
dem och sa att om dem 
vågade sig hit igen skulle 
han ringa till deras morsor.  
 
När det slutligen blev dags 
för Green-Blue Broken 
Blinkers att spela hade Leif-
Runar redan smugit sig upp 
på scenen. När bandets 
sångare skulle börja sjunga 
refrängen till låten ”We will 
have a kräftkalas” kopplade 
Leif-Runar ur microfonen, 
så det inte hördes någonting. 
När det sedan blev dags för 
saxofonsolo kopplade Leif-
Runar ur allting och satte 
istället igång Billy Opel-
skivan han hade med sig. 
Leif-Runar väntade sig att 
bandet skulle bli lynchat av 
publiken, men istället blev 
det succé. Det gjorde Leif-
Runar så besviken att han 
gick och lade sig.  
 
På morgonen till den tredje 
och sista dagen var Leif-
Runar otroligt pigg, för han 
hade gått och lagt sig tidigt 
på kvällen. Men när han 
kom fram till festivalplatsen 
såg han ett plakat om att 
årets festival fick sluta en 
dag tidigare, på grund av 
bråk. Innan Leif-Runar åkte 
hem svor han på att han 
skulle slänga ut alla som 
bråkar nästa år. 
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Sista sidan 
Ja, då var det återigen slut 
på det roliga. Tyvärr blev 
detta nummer grovt 
försenat, så vi får be om 
ursäkt för det. Men som ett 
litet plåster på såren blev 
tidningen en sida längre än 
vad som var planerat. Nu 
har jag inget mer att säga, 
utan överlämnar rampljuset 
till Urgel Pannkaka. 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
skattesatsen, krånglar 
kärringen, eller behöver du 
hjälp med veden? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Skicka 
honom ett mail, 
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se  
så svarar han på din fråga. 
Månadens brev: 
 
Guten tag! 
Jag har länge undrat om 
Urgel Pannkaka kommer 
från Uganda. Gör han det? I 
så fall vill jag få följa med 
nästa gång han besöker sitt 
hemland.  
Karl Skagge 
 
Svar: 
Nej, det gör jag inte. Även 
om vissa har gett skenet om 
att jag gör det (se Slusk 
Bladet 3/2006). Men om jag 
åker dit någon gång är det 
klart att du ska få följa! 

 
 

Nyheter 
Ny domän! 
Nu har Slaktar-Stig fått en 
ny adress till sin hemsida (ni 
vet, sidan där man laddar 
ner Slusk Bladet). Den nya 
adressen som gäller är  
http://www.slaktar-stig.se/ 
Lägg det på minnet nu! 
 

Professorns spalt 

 
Ja, jag fick lite utrymme i 
detta nummer också. Det är 
ju trevligt. Mycket trevligt. 
Så trevligt att jag vill spela 
julmusik på sommaren. Ho 
ho, fucking ho! 
 
Ja, som sagt var, det var 
trevligt. Nu vill jag ha lite 
kaffe. 
 
 

I nästa nummer 
Jag må ha sagt det förut, i 
nästa nummer händer det 
grejjer. Jag vet ännu inte 
vad, men det händer grejjer. 
Studera nu denna bild noga: 

 
 

Var den inte vacker? Jag vet 
inte vad den har med nästa 
nummer att göra, men den 
var vacker! Studera nu nästa 
bild: 

 
 
Jag vet inte heller vad den 
bilden har med nästa 
nummer. Och inte var den 
speciellt vacker heller. 
Studera nu sista bilden: 

 
 
Trevligt, eller hur. Som sagt, 
jag vet inte vad detta har 
med nästa nummer att göra, 
men kul var det, och fel 
ackord spelade vi. Nästa 
nummer kommer i sinom 
tid.  
Klart slut, mera krut! 


