
Den til forsendelse med VANDposten kongeligt priviligerede 

JUULSBORG AVIS 

Organ for Møgelø, Alø, Mågeø og alle de andre paradisøer mellem Det Ømme Kloster og Holger 

Danskes Briller. Garanteret anti-upolitisk og totalt uafhængig af den siddende, stående eller gående 

regering. 

Uden tilknytning til Skipper Skræk, Batman, Anders And, Basserne og Thyholm Malketidende. 

Bladet udkommer, når Redaktionens sladretaske og sladderbøtte er fyldt med sladder og andet 

skæmtsomt stof. 

Egne korrespondenter i Paris, New York, Moskva, Peking, Jegind Havn, Hvidbjerg Lystanlæg, Den 

Hellige Kilde, Anders Hoves bord-bænke-sæt-snedkeri 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen onsdag 

Væbnerelevernes nyåbnede restaurant 

Da æ Redaktion si hårdtarbejdende madanmelder-hold nåede frem til væbnerelevernes boplads, 

ventede der dem nøj af en særsyn. Der var blevet pyntet op med stuere gyldne måger, billige 

ulig’lige plastikmøbler og selvbetjenings-trykskærme - ja, æ Uglevplads var simpelthen blevet 

omdannet til Møgelø si hiel egen McDonald’s! 

Thea og Ingrid kunne derfor byde på en næsten færdiglavet burger med ovnstegte pomfritter, og der 

var fuldstændig frit valg af model, så længe man valgte den eneste, der fandtes på menuen: Nemlig 

en McMøgelø Special. Pomfritterne var æ bleven helt tilpas, for pigerne havde glemt både at 

friturestege og salte dem. Burgeren viste sig til gengæld at være lige som en rigtig McDonald’s-

burger skal være: Nemlig med en godt tør bolle, en sej tørstegt bøf og en halvrådden salatblad. 

Samtidig byder denne væbnerelev-restaurant på en ganske særlig delikatesse, som man vist æ får på 

McDonald’s andre steder: Annelise har nemlig oprettet en særlig afdeling for bagte skovsnegle 

oven på æ olietønde-ovn. Hun opdrætter dem i øvrigt selv, for som hun siger: ”De render rundt og 

skider slimklumper ud af sig, og hver af de slimklumper bliver jo til en ny snegl.” 

 

 



Hove og æ stiksaw 

Da væbnerne i formiddags skulle have fremstillet nogle swære våben til at skyde med, gav Mathias 

Mellem Jepsen sig til at stiksave den jænne pistol efter den anden ud af en stuer plade, som lå 

ovenpå jæn af Juulsborg si terrasse si allerbedste bord-bænke-sæt. Da han havde fået lavet den 

første stak af dem, mens alle væbnerne og deres øvrige ledere stod og kiggede på, pustede Anders 

Hove si brystkasse op og gjorde si skuldre brede, hvorefter han sagde: ”Hwaaa Jepsen, er det æ 

bedre at lade en rigtig mand komme til at køre med den der saw?” 

Det argument kunne Mathias jo egentlig godt følge, så han overlod straks styringen til Hove, der tog 

en fast greb om æ sav, og tre en halv sekund efter var både plade og bord-bænke-sæt delt i syv lige 

store stykker. 

Kim Nærigrøv Lejrchef fik straks sat fart i si sikkerhedstræsko og trampede møj målrettet hen mod 

Anders, greb ham i æ krave og forlangte, at han selv skulle betale en ny bord-bænke-sæt - eller også 

skulle Kim nok få samlet den ødelagte sæt igen ved at sømme Anders fast som tværstiver. 

Efter ovennævnte seance har Anders været henne ved Kim en tre-fire gange for at spørge, om han 

har majs. Fik I den…? 

 

Kim Luigi Langgaard 

Æ Lejrchef har haft ret travlt i dag, for efter at have onduleret Anders Hove, gik han tilbage til at 

råwe efter si egne pilte. De skulle nemlig have bygget to tømmerflåder til at drive rundt med ude på 

Julsø. Julie Skov Simonsen tog straks fat i en stykke reb og var bare klår til at binde de to rawter 

sammen, der skulle holde den jænne hjørn. Men den reb hun havde fået fat i, var altså en und’lig 

jæn, for lige møj hvor mange gange hun fik den vendt og drejet, blev den ved med at have to ender - 

og Julie har måske ret, når hun siger, at det er nemmere at binde en knob, hvis si reb kun har jæn 

ende. 

Da æ tømmerflåder endelig blev færdigbygget, tog Kim fat i dem begge to og smed dem ud midt på 

Julsø. Så satte han sig selv af i en skjøn spring, slog en saltomortale og landede lige så elefant midt 

på den jænne flåde. Da den også var blevet fyldt med pilter, stod han lige så stolt og roede rundt 

som en anden Luigi i si gondol. 

Den italiensk inspirerede idyl gik dog hurtigt af foretagendet, for Kim vendte tilbage til si sande jeg, 

da Rasmus Jensen begyndte at opildne æ pilter til at skubbe Kim i æ vand. Det fik ham til at lange 

ud med si åre og med to strøg rydde hver langside af æ tømmerflåde for pilter, som så bare lå og 

sprællede rundt i Julsø. 

 

 

 



Møj moderne væbner-mad 

Busk har stået for at pensionere de gamle væbner-opskrifter fra det forrige årtusinde, og han har i 

stedet medbragt si swært moderne bålkogebog med alt det bedste fra Søren Ryges køkken. De 

forrige dage har bl.a. budt på risotto, kringle og mørbrad i blåbær - alt sammen med rigelige 

mængder af indtørrede vindruer. Tommy Eks-kriger Jørgensen har på den baggrund været en 

særdeles presset mand, for som han siger: ”I de guere gamle daw fik vi altid nøj med hakket svin 

eller kvæg”. I daw havde Busk dog fundet på nøj af en klassiker: Nemlig hakkebøf med kogte 

kartofler, brun sovs og bløde løg - som mor Gitte sjæel plejer at lawe det. Eller… det troede Tommy 

i hvert fald. 

Men efter han vågnede af si to en halv times formiddagslur i Anne og Amandas nyopbundne 

tumlinge-sofa, fik han sig en ordentlig chok. Elisabeth havde nemlig gjort fuldstændig vold på de 

stakkels kartofler og snittet dem op til pomfritter. Samtidig havde hun pakket brød, grønsager og 

dressing rundt om de forsvarsløse hakkedrenge og var klar til at servere dem som burgere. 

Nu blev det altså for møj for Tommy: ”Meget har man budt mig i tidens løb, men ligefrem at 

ødelægge si allerskjønneste hakkebøf, det er simpelthen for møj!” Så satte han ellers en bøllehat på 

hovedet på Busk, flåede hans ”Leder”-zippertag af æ skjowt og råbte, så det kunne høres helt til 

Mågeøs Lyttecentral: ”Busk, du er hermed degraderet til at starte forfra som 1. pusling - og sår’n 

blywer det!” 

Tommy har i øvrigt nu set sit snit til at komme i en rigtig køkken, hvor der bl.a. fremstilles guer 

gammeldaws haremis, idet han har meldt sig i Juulsborgs køkken som den nye tante Tommy. 

 

Vejrudsigten: 

Fra Lavens Meteorologiske Institut meldes der faktisk om tørvejr og lidt højere temperaturer i 

morgen. Men man tør jo dårligt stole på det, det bliver garanteret stadig pissekoldt. 

 

Dagens pollental: 

Våde pilte: Manne. 

Mandlige tanter: +1. 

 

Dette var slut på dagens avis. Sladder kan indleveres dagligt mellem kvart i og kvart over eller e-

mailes på pimand@blødis.julsø. 

Tak for i aften! 


