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Nu slänger vi in en
bäver i leken!
Kanske inte riktigt, men
något i den stilen. Vi
kommer nämligen i detta
nummer att låta Lars
Deskjet fylla en sida med
sina visdomsord. Och om
det uppskattas av läsarna
kan det eventuellt bli ett
återkommande inslag. Och
om det skulle uppskattas
ännu mer kan det eventuellt
bli ett fast inslag i tidningen.
Och om det skulle
uppskattas förbannat mycket
av läsarna kan vi låta den
sidan ta över tidningen.
Jag har en sak jag måste
erkänna. När detta skrivs är
det juli månad, några dagar
före löningsdags. Ja, lönen
från mitt riktiga jobb då.
Man kan ju inte försörja sig

på att skriva Slusk Bladet.
Den enda som kan det är
Leif-Runar. För om han inte
får någon lön vrider han
nacken av oss. Så därför
tvingas vi att ge alla
tidningens inkomster till
honom och betala alla
tidningens utgifter ur egen
ficka.

använda bävrar till allt
möjligt, faktiskt. Det
populäraste
användningsområdet för
bävrar är ju att dämma upp
vattendrag med, men man
kan också använda bävrarna
som bokhyllor. Eller så kan
man bygga om bävern till ett
likspänningsaggregat.

Jo, det jag skulle erkänna
var att detta skrivs ju i juli,
men när ni läser det är det
troligen kalla hösten. Det tar
nämligen lång tid att skriva
Slusk Bladet. Det är för att
vi endast kan skriva
tidningens texter på fritiden.
Om ni undrar varför vi inte
skriver för Slusk Bladet på
heltid kan ni läsa föregående
stycke angående lön.

Men denna gång använde vi
bävrarna som
betalningsmedel för den nya
köksutrustningen vi har köpt
in. Sedan sålde vi
köksutrustningen och köpte
ett kilo potatis. Hälften av
potatisarna åt vi själva,
resten kastade vi på folk
som promenerade förbi
tidningens
redaktionsbyggnad.

Leif-Runar flyttade in på
redaktionen någon gång
under slutet av 2005, om jag
minns rätt. Det började med
att Hugo 54:sson skulle
intervjua honom, men efter
intervjun fick Leif-Runar
smak för journalistyrket och
frågade om han fick bli
anställd på redaktionen. Det
fick han ju självklart inte,
men efter ett 20-tal
knytnävsslag mot ansiktet
ändrade vi åsikt och
anställde honom direkt.

I övrigt kan jag tala om att
tidningens redaktion inte
fick någon semester i år som
straff för att förra numret
blev så grovt försenat. Detta
gjorde att många, särskilt
Leif-Runar, blev något
frustrerade. Leif-Runar blev
så frustrerad att han gav
Urgel Pannkaka stryk tre
gånger denna dag.

Bäver är för övrigt ett
trevligt djur. Man kan

Uy, chefsredaktör och
oansvarig utgivare
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Insändare
Sänd in era insändare till
urgel.pannkaka@slaktarstig.se. Annars jävlar ska ni
få se på fan!
Kolla här!
Titta på min vackra bild.
Den föreställer en kines som
är i färd med att skriva en
artikel till DN angående en
bil vars bakaxel gått ur led.

Lars Axel Wiik
Svar:
Jättefin…
Urgel Pannkaka
Öl?
Brukar ni dricka öl när ni
skriver texterna till Slusk
Bladet? Det är lätt att tro
ibland. Jag anser att ni är
idioter.
Nudge Persson
Svar:
Visst har en och annan text
producerats efter
hemkomsten från en fest,
men det är inte så ofta det
händer, även om man kan få
intrycket av det ibland. Jag
anser också att vi är idioter.
Uy
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I don’t love you any more
I don’t love you any more
I don’t need you any more
I have no more use for Slusk
Bladet!
Långben
Svar:
And who needs Långben
nowadays?
Uy
Jag ska vinna!
Jag ska vinna Slusk Bladets
stora diktartävling! Jag vet
att jag ska vinna, för jag är
världens störste poet.
Poleon Shuldz
Svar:
Vilken tävling? Bi har väl
aldrig haft någon
diktartävling i Slusk Bladet?
Eller var vi? Nu blev jag
förvirrad.
Uy
Jävla Urgel!
Nästa brev får du svara på,
din late fan! Jag ska inte
behöva sköta ditt jobb, din
jävla slashas.
Uy
Svar:
Din jäkel! Jag hade ju
fikarast när de flesta breven
kom, så det är inte mitt
ansvar, din jävla
översittarpajas!
Urgel Pannkaka

Gatukorkad
Förra numret av Slusk
Bladet blev försenat med
flera månader. Har det
påverkat ditt förtroende för
tidningens redaktion?
Toph Beifong
12 år
Lärare
Jag hade inget förtroende för
Slusk Bladets redaktion
innan heller, så mitt
förtroende har inte
påverkats.
Arvid af Hjo
31 år
Kärnkraftsfysiker
Ja, absolut! Nu har jag
mycket större förtroende för
Slusk Bladets redaktion än
jag hade innan.
Rukia Kuchiki
Ca 150 år
Shinigami
Ja, jag har helt tappat
förtroendet för Slusk
Bladets redaktion och kräver
deras avgång. Vänta, vad är
Slusk Bladet för någonting
egentligen?

Slusk Bladet nr 3 / 2008
http://www.slaktar-stig.se

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.
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träden sina löv. Mycket
trevligt, tycker du.

Tomaten (19/2 – 20/3)
När hösten kommer brukar
folk äta en god sallad för att
pigga upp sig. Var försiktig
så att du inte blir en del av
salladen.
Urgel Pannkaka (21/3 –
20/4)
Du som hatar hästen, din
jävla nolla. Det är väl inget
fel med att det blir höst!
Hundmaten (21/4 – 21/5)
Nu börjar jakten snart, så då
kommer kanske hunden att
tugga på ett och annat
köttben istället.
Trädhataren (22/5 – 21/6)
När hösten kommer tappar

Bert Odén

Strömbrytaren (22/6 –
22/7)
Nu börjar det bli mörkt igen,
så du får börja tända lampor
på kvällarna nu
Astrologen 23/7 – 23/8)
Nu är det tråkigt med
horoskop. Bla!

Alkisen (21/1 – 18/2)
Nu börjar hösten närma sig,
och det blir kallt att sitta ute
vid bänkarna igen.

Månadens slusk

Sverker (24/8 – 23/9)
Till hösten börjar nog en ny
säsong!
Klantarslet (24/9 – 23/10)
Halka inte på alla löv som
ligger på backen, ditt
klantarsel!
Livsnjutaren (24/10 –
22/11)
Det går att njuta under
hösten också.
Fåntratten (24/11 – 22/12)
Nu kan du spela Fåntratt
Shuffle om du vill.
Ruben (23/12 – 20/1)
Det blev ju rätt så stort
utrymme denna gången
med. Fast det blev inte lika
stort som förra gången. Man
vad gör det? Du brukar ju
vara van med lite utrymme
för ditt stjärntecken, så du
ska bara vara glad över det
du fick!

Denna månads slusk är
ingen mindre än direktör
Bert Odén, ägare till det
stora medieföretaget Odén
Media Group AB. Det var
hans farfar, Kurt Odén, som
år 1943 bildade bolaget
Odén Press. Från början gav
de bara ut en lokal
morgontidning, men det tog
inte lång stund innan bolaget
började växa.
I dag heter bolaget Odén
Media Group, och äger flera
av nordens största medier
inom radie, TV och
tidningar. De äger bland
annat förlaget som ger ut
Slusk Bladet.
Bolaget drivs numera av en
girig styrelse som inte är
intresserade av något annat
än pengar.
Jävlar, nu minskar de säkert
Slusk Bladets budget ännu
mer bara för att jag skrev det
där om styrelsen.
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Följetång

Urgel Pannkakas dagbok
Del 3: 15 sept-16 sept 2008

15 september 2008
Den här dagen var lite
märklig, för jag vaknade
direkt när väckarklockan
ringde. Annars brukar jag
vakna minst en timme efter
att klockan har ringt.
Jag gick upp, åt frukost och
satte igång datorn. Eftersom
jag extraknäcker som
brevsvarare åt Slusk Bladet
brukar jag svara på ett par
brev varje morgon.
Oftast brukar det vara
klagobrev jag får svara på,
men i dag var det ett brev
som skiljde sig lite grann
från de andra breven jag
hade fått. Det stod:
Kära Slusk Bladets
redaktion, jag tycket att er
tidning borde göras om till
ett modemagasin och
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utkomma ungefär var tredje
vecka. Ibland skulle den ju
kunna komma ut var fjärde
vecka också, så att man får
längta lite extra mycket
någon gång. I själva
tidningen kan ni ju ha
intervjuer med kända
modeller, reportage om
vårens mode och en stor, fet
text om hur man bantar för
att komma i sina nyinköpta
kläder som är tre storlekar
för små.
Nu kommer säkert delar av
er redaktion att vara emot
mitt förslag, men jag har
hittat ett sätt att lösa det
problemet. Ge mig en lista
med namnen på dessa
personer så ska jag se till att
de ändrar åsikt eller
försvinner.
Hälsningar från Carl-Bertil
Fröjd-Larsson.
Det var ett minst sagt
märkligt brev jag hade fått. I
vanliga fall brukar jag
slänga brev av denna typ i
papperskorgen, men
eftersom avsändaren skrivit
ett så långt brev tyckte jag
att han förtjänade ett ärligt
svar. Så jag fattade pennan
och skrev följande:
Hej,Carl-Bertil!
Tack så mycket för ditt brev,
men jag måste tyvärr
meddela att Slusk Bladet
inte kommer att göras om

till ett modemagasin. Även
om du såg till att delar av
redaktionen försvann tror
jag inte det vore möjligt
ändå, eftersom en majoritet
av våra läsare inte villa att
Slusk Bladet blir ett
modemagasin. Fast om du
vill får du gärna se till att
vissa personer i redaktionen
försvinner ändå, för vissa av
dem börjar gå mig på
nerverna. Framförallt den
där uppblåsta idioten till
chefsredaktör Uy. Jag skulle
då bara bli glad om han
försvann.
Hälsningar från Urgel
Pannkaka.
Efter att ha svarat på det
brevet ringde jag till chefen
på mitt vanliga jobb och
sjukanmälde mig, för jag
blev så trött efter att ha
skrivit ett så långt svar.
16 september 2008
I dag gav jag fan i att svara
på några brev, utan raderade
alltihop istället. Oftast
brukar jag bara orka svara
på ett eller två brev varje
vecka.
Sedan åkte jag till jobbet.
Som tur var märkte ingen att
jag var en timme försenad,
så jag slapp bli utskälld av
chefen. Ibland har man
verkligen flyt.
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Visdomsord
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Intervju

Jan-Olof Hagerstrand

I vanliga fall brukar jag göra
mina intervjuer per telefon
eller hemma hos
intervjuoffret. Men den här
gången provade jag en
metod som jag aldrig använt
förut, chattprogrammet
MSN!
Först tänkte jag bara
använda MSN för att fråga
om han ville ställa upp på en
intervju, men det visade sig
att han ville göra hela
intervjun över nätet. Så detta
blev min första intervju som
jag inte gjorde ”IRL”.
Hug0 54 säger:
Hej!
J-O ~-¤~ säger:
vem?
Hug0 54 säger:
Hugo 54:sson
J-O ~-¤~ säger:
vem är de?
Hug0 54 säger:
Jag är reporter för
Slusk Bladet
J-O ~-¤~ säger:
jaha
J-O ~-¤~ säger:
Vad vill du?
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Hug0 54 säger:
Jag vill intervjua dig
och publicera intervjun
i nästa nummer av
Slusk Bladet ?
J-O ~-¤~ säger:
jaha
Hug0 54 säger:
Går det bra?
J-O ~-¤~ säger:
Ja, okej då.
Hug0 54 säger:
Vad bra. Ska jag ringa
dig, eller vill du göra
intervjun nu direkt,
över msn?
J-O ~-¤~ säger:
msn
J-O ~-¤~ säger:
du är en tönt
Hug0 54 säger:
Ja, det är… Vad? Vad
fan kallar du mig, din
jävel?
J-O ~-¤~ säger:
Nej, jag skojjade bara.
Hug0 54 säger:
Vilken tur. Jag höll på
att bli lite arg där…
J-O ~-¤~ säger:
Ja, hi hi
Hug0 54 säger:
Ja, då får det vara nog
med struntprat. Ska vi
se om vi kan komma
igång med frågorna jag
tänkte ställa dig?
J-O ~-¤~ säger:
ne
J-O ~-¤~ säger:
ska gå jag nu det var
ingen kul intervju.

J-O ~-¤~ säger:
Hej då
Hug0 54 säger:
ok, hej då
Hug0 54 säger:
Tack för intervjun!
J-O ~-¤~ säger:
Skriv inte mer till mig
tack. Nu ska jag blocka
dig
Namn: Jan-Olof
Hagerstrand
Ålder: 29 år
Yrke: Dynggrepsdesigner
Familj: Flickvännen Iris
och hunden Kottjals-Jocke
Intressen: Bilar, sport och
starkölsimport
Aktuell: Har designat
handtaget till den senaste
dynggrepen ”Geppie 2009”
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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: Hur gammal är
Urgel Pannkaka?
1: 27 år
X: 24 år
2: 22 år
Fråga 2: Hur gammal är
inte Urgel Pannkaka?
1: 18 år
X: 9 4556 år
2: 5 år
Fråga 3: Hur gammal är
kanske Urgel Pannkaka?
1: 64 år
X: 23 år
2: 0,17 år
Fråga 4: Hur gammal…
nej, jag skojjade bara!
Här kommer den riktiga
frågan: Vad är 1+1?
1: 2
X: Ett matematiskt problem
2: 65
Fråga 5: Vem har skrivit
låten ”Din jävla kartong”?
1: Lars af Schoolts
X: Ingen
2: En bil
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Fråga 6: Välj det ord som
rimmar på ”krusidull”
1: Migrationsverket
X: Idiotkonsul
2: Banverket
Fråga 7: Ska du inte ha
din dricka?
1: Nej, jag är mätt
X: Nej, jag är släck
2: Jo, det ska jag
Fråga 9: Om man korsar
en gata som leder till
norra torget samtidigt som
man kastar en bäver i
motsatt riktning, vad
händer då?
1: Bävern går sönder
X: Man bryter mot
högerregeln
2: Skriv ditt svar här: _____
Fråga 10: Hur mycket
mjölk ryms det in en 10litersförpackning?
1: 10 liter
X: 17 Kg
2: Ingen mjölk alls, för det
är hål i bottnen på
förpackningen
Utslagsfråga:
Om man har 19 tänder,
om Leif-Runar slår ut sju
av dessa, hur många har
man kvar?
1: 28
X: 12
2: Inga alls, för resten
ramlar ur av sig själva

1:a pris
3 cm koppartråd
2:a pris
En glasskärva
3:e pris
Ett kok stryk
4:e pris
21 kronor
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 1
Fråga 2: 1
Fråga 3: 2
Fråga 4: 2
Fråga 5: 1
Fråga 6: X
Fråga 7: 1
Fråga 8: 2
Fråga 9: X
Fråga 10: 1
Förra numrets vinnare:
• 1:a pris, en halväten
smörgås, vanns av
Olle Stålle
• 2:a pris, en nötkärna,
vanns av Henrik
Robén
• 3:e pris, en nätkörna,
vanns av Lars Deskjet
• 4:e pris, luft, vanns av
Kalle Girot
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Torgnys sida

Torgny Nesskall är
frilansjournalist och
författare. Torgnys texter
är sedan 2006 ett
återkommande inslag i
Slusk Bladet.
I detta nummer tänkte jag
publicera en text som jag
skrev förra hösten. Efter att
jag skrev texten föll den i
glömska och blev liggande.
Anledningen till att jag
tänkte använda den nu är att
jag har drabbades i går utav
en sådan fruktansvärd
skrivkramp att jag inte hade
en ening om vad denna sida
skulle innehålla. Det var då
som jag kom ihåg den texten
jag har haft liggandes sedan
förra hösten. Vad den
handlar om kommer jag inte
ihåg, men jag tror att den
ska vara bra.
Jag hade texten sparad på ett
USB-minne, så att jag lätt
skulle kunna stoppa in
texten i den dator som Slusk
Bladet skrivs på. Men när
det väl var dags att ta fram
texten så gick inte filen att
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öppna. Alltså, filen i datorn,
inte i kylskåpet. Den hade
tydligen sparats i något
konstigt format på datorns
där den skrevs, och det
formatet kunde inte datorn
där resten av Slusk Bladet
skrivs läsa. Jävla
skräpdatorer!
När jag konstanterat att jag
inte kunde ha med texten i
detta nummer blev jag
såklart fly förbannad och
började svära. Sedan tog jag
fram en stor klubba som jag
fått utav min morbror och
gav datorn ett redigt slag
med den. Alltså, med
klubban, inte med min
morbror. Då ramlade datorn
ner från skrivbordet och
landade på golvet med ett
brak.
Just då råkade min
hyresvärd komma in och
fick se hur jag misshandlade
datorn. Han blev då väldigt
förbannad, för det blev ett
fult märke i golvet där
datorn landat. Hyresvärden
började skälla på mig och
sade att om jag inte skärpte
mig skulle jag bli vräkt.
Jag lovade dyrt och heligt
att jag aldrig mer skulle slå
min dator med en klubba så
att den ramlade ner i golvet.
Sedan tog jag upp datorn
och ställde tillbaka den på

skrivbordet och lade en
matta över märket som blivit
i golvet efter datorns fall. Då
blev hyresvärden nöjd och
gick hem igen, och jag
kunde pusta ut.
När hyresvärden lämnat min
lägenhet tog jag istället fram
en yxa som jag fått utav min
farbror och gav datorn ett
redigt slag med den istället.
Alltså, med yxan, inte med
min farbror.
Det blev då ett stort jack i
datorn, och den började låta
konstigt. Då insåg jag att jag
hade glömt att stänga av
datorn innan jag började
misshandla den. Jag
skyndade mig att stänga ner
alla program, men precis när
jag skulle trycka på
”avsluta” slocknade datorn
av sig själv. Då blev jag
förbannad igen och svor åt
datorn. Sedan tog jag fram
en slägga som jag fått av
min bror och gav datorn ett
redigt slag med den. Alltså,
med släggan, inte med min
bror.
Därför så kommer texten jag
tänkte köra i detta nummer
att vara med i nästa nummer
istället.
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Sista sidan

I nästa nummer

Då var det äntligen avklarat.
Detta nummer blev klart till
sist, det med. Det tog sin tid,
men sig den tidskrift som
inte tar sin tid att skriva! Nu
är det Urgel som svarar på
brev här nedan.

Väntar många
överraskningar, höll jag på
att säga. Nej, jag vet inte om
jag vågar lova ut några
överraskningar, för alla
projekt redaktionen tar sig
an tycks alltid bli försenade.
Men om allt går som
planerat borde vi få en ny
serie i tidningen snart.

Fråga Urgel
Har du problem med
ångestattacker, krånglar
dyngspridaren, eller behöver
du hjälp med din
självbiografi?
Hos Urgel Pannkaka är alla
frågor välkomna. Skicka
honom ett mail,
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se

så svarar han på din fråga.
Månadens brev:
Tjenahejsan!
Urgel, jag tycker om rosa
chokladmuffins, men varje
gång jag försöker berätta det
för mina vänner hånflinar de
och säger att det inte finns
rosa chokladmuffins, och att
chokladmuffins bara kan
vara bruna. Kan du hjälpa
mig, snälla Urgel?
Sivert Sthåål
Svar:
Tyvärr kan jag bara tala om
för dig att dina vänner har
rätt. Du måste helt enkelt
finna dig i att det bara finns
bruna chokladmuffins.

Nyheter

Sluskdagen 2008
Den 16 oktober är det
återigen dags för
sluskdagen! Årets tema har
Lars Deskjet valt, så det
krävs inget geni för att räkna
ut vilket tema det blev.
Tomater, i alla dess fomer
kommer det att handla om.
Dessutom blir det
världspremiär för den nya
filmen om Lars Deskjet.
Besök specialsidan
http://www.slaktarstig.se/sluskdagen
den 16 oktober för att ta del
av allt detta!

Professorns spalt

Jävla sluskdagen! Jag fick ju
knappt något utrymme alls!

I övrigt tycker jag att Urgel
Pannkaka är Urgel
Pannkaka. Ja, det är så, att
Urgel Pannkaka är Urgel
Pannkaka. Kan ni räkna hur
många gånger jag har skrivit
Urgel Pannkaka nu? Men
det är då ett effektivt sätt att
fylla ut tidningens sista spalt
genom att skriva Urgel
Pannkaka.

Ja, nästa nummer borde
komma ut senast någon
gång strax innan jul. För vi
SKA hinna med minst ett
nummer till i år, annars blir
det inget lördagsgodis!

Klart slut, mera krut!

