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År ets sista
Det här blir nog med största
sannolikhet sista numret för
2005. Om ni undrar varför
jag skriver så, när det är
2006, eller något liknande
beror det på att detta skrevs
i mitten av november 2005.
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att intervjua. Professorn har
önskat sig ett nytt labb, då
han råkade spränga sönder
det förra i ett experiment.
Sedan till nyår ska jag
skicka iväg rymdraketer
istället för vanliga, tråkiga
raketer. Någon variation får
det ju vara på våra sluskiga
traditioner. Har ni kommit
på några nyårslöften ännu?
Det har jag. Jag ska lova att
börja hålla mina nyårslöften.
Hugo 54.sson ska lova att
intervjua lite intelligent
folk. Vad professorn har
önskat sig ska ni ta och skita
i, men om ni vill kan jag
berätta vad han ska lova.
Han ska lova att bli ett
flygplan. Hur det nu ska gå
till vet nog bara han själv.
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Inför årets julafton hade jag
tänkt klä ut mig till Lars
Deskjet istället för
jultomten. Lars
Deskjet-tomten kommer att
bryta på finska, vara
otrevlig och ge bort tomater
till jobbiga ungar. Det blir
ju nästan samma sak som
den vanliga tomten.

F.zeo
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Ja, det var väl nästan allt jag
ville säga för denna gång.
Ha en trevlig juletid, era
sluskar!

w

Vad har ni önskat er i
julklapp? själv har jag
önskat mig lite lugn och ro,
så jag kan sitta under
korkeken och dricka öl.
Hugo 54:sson har önskat sig
lite intelligentare personer

uy, chefsr edaktör och Lar s
Deskjet-tomte åt folket
Rättelse: I förra numret
skrev vi att andrapristagaren
i fototävlingen hette Oliva
Sivertsson, vilket var fel.
Hon heter naturligtvis
Olivia Sivertsson.
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Insändar e
J an,,öh,,,eh,,,,jag menar :
fan ta er !
Alla ni som försöker ta ifrån
mig mitt kära, fina guld. Om
ni ens försöker kommer ni
att få se på ja,,,fan! Det ska
ni inte ens försöka med, för
ni kommer aldrig att lyckas.
Så de så! Men om ni vill ha
guld kan ni försöka ta guld i
insändarskrivnioig i os
2047. Det kommer inte jag
att göra, så ni behöver inte
vara rädda för att inte vinna.
Guld-Gunnar
uy svar ar :
Vad jan,,,jag menar: FAN
menade du med denna
insändare? du får ta och
förklara dig nästa gång du
skriver, om du nu vill bli
publicerad igen.

n
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J ag ogillar elektr iska
tär ningar !

Jag, en välutbildad man på
53 år, har arbetat och skött
mig hela livet. Jag har
endast vilat på söndag,
eftersom det är en vilodag.
Det enda jag har underhållit
mig själv med har varit att
spela fia med knuff
tillsammans med mina
barnbarn. Men det var länge
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sedan. Nu har barnbarnen
blivit stora. Men vi brukar
fortfarande spela fia med
knuff någon gång ibland.
Men sist såg jag något
fasansfullt när barnbarnen
kom. De hade med sig en
elektrisk tärning! Det vill
säga; en vit låda med en röd
knapp. Man trycker på den
röda knappen, och några
lysdioder börjar lysa
slumpartat. Fy fan säger jag!
Det var det värsta jag
någonsin sett i hela mitt liv.
Jag hoppas regeringen tar
sitt förnuft tillfånga och
förbjuder dessa hemskheter!
Sådant får bara inte
förekomma. Vad kommer
det att bli av våra ungdomar
om vi låter dem ha
elektriska tärningar? Det
blir ju vårt samhälles
undergång!

Bla bla!

När jag varje dag på min
fula gamla TV slår på,
Ja, vad får jag se då?
Jo, en massa jävla skit,
det ska bråkas hit och dit,
bombas här och där,
nu vill jag fan i helvete inte
se mer på det här.
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David Br ek (igen)
uy svar ar :

r
e

Bravo, David Brek! Vi vill
gärna att ni skickar in era
dikter till Slusk Bladet.
Självklart vill vi även ha era
insändare.
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Svar a inte!

bara för att jag har kapat av
mig både armar och ben,
blivit jävligt förbannat klen,
ska ni tamejtusan inte tro,
att ni kan på mig rå!

Snälla, svara inte på denna
insändare. Om ni gör det
blir jag fly förbannad och
slår sönder alla hus i hela
världen. Efter det kommer
jag naturligtvis slå ner den
som svarat på min
insändare. Varför ingen får
svara? Jo, för att jag tycker
uy svarar på alldeles för
många insändare. Så nu får
det fanskapet ta och låta bli
för en gångs skull. Gtjn5 är
namnet på min hemstad.
Den ligger i ett hemligt
land, kallat Durland.

David Br ek

Dur landsbo
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Ivar Thandster n
uy svar ar :

w

Hmm,,, Jaha! Så intressant,,,
J ag är star k när jag är
svag!

Månadens citat: "Thank you, Bob"

Slusk Bladet nr 5 / 2005
www.freewebs.com/slaktar-stig, eller om ni så vill, www.slaktar-stig.tk

Månadens slusk
November 2005
Roland Bear r y

Denna man har på många
sätt utmärkt sig. Han har
bland annat det nuvarande
världsrekordet i
badkars-sim. han har
nämligen simmat 754 005
mil i sitt badkar hemma. Det
tog väldigt lång tid för
honom att göra detta, och
om inte hans badkar vore så
grunt hade han säkert
drunknat.
Ett annat världsrekord han
har är största samling av
hembrännarapparater. han
har, hör och häpna, hela 7
515 354 stycken. Han har
samlat ända sedan han var
13 år gammal. Sin första
hembrännarapparat snodde
han från sin granne. De
övriga 7 515 353 har han
byggt själv efter en ritning
som han har köpt på en
marknad.
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Sitt tredje världsrekord satte
han 1992. Då blev han den
person som kunde äta flest
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råa laxar på en minut. Han
slukade hela 34 stycken.
Men för att lyckas med
denna bedrift krävdes det
mycket träning. Han hade
nämligen tränat på att äta
lax ända sedan 1983.
1994 satte han sitt fjärde
världsrekord. Då köpte han
flest nummer av
Moratidningen på samma
dag. Han köpte vartenda
nummer som fanns i hela
byn. För att ingen ska kunna
slå hans rekord har han köpt
75% av alla nummer varje
gång det kommer ett nytt
nummer.

D
w
w
P
w

konstigaste han har satt.
Han blev den personen med
snabbast växande hår. Hans
hår växer nämligen 1,4
meter om dagen.
Nästa år satte han ännu ett
rekord. Han blev den person
som har fått flest
högerkrokar utan att märka
det. Hela 84 smällar fick
han innan han märkte att
någon höll på att slå honom.
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1999 satte han ett till
rekord. Då blev han den
enda som inte hade sagt "aj"
en endaste gång i hela sitt
liv.

ir vm.tw
o

Dn.c

Samma år satte han ännu ett
rekord. han lyckades
springa flest varv runt en
lyktstolpe på 30 minuter.
Hela 50 477 varv hann han
med innan tiden var slut.

F.zeo
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Två år senare slog han hela
tre nya rekord. Det första
var att simma längst sträcka
under vatten med en trasig
ubåt fastbunden i fötterna.
Det andra var att han
lyckades slå sönder flest
radioapparater utan att börja
blöda i händerna. Hela 54
radioapparater hann Roland
slå sönder. Det tredje
rekordet var kanske det

Tre år senare slog han
rekordet i att äta trasiga
lysdioder. Då hade han ätit
totalt 521 155 stycken. Men
nu har antalet ökat till 47
549 726 stycken. Dessutom
har han ätit 544 685 256
stycken kondensatorer, så
det har han också rekord i.
Och transistorer ska vin inte
ens tala om,,,,,,
2005 slog han ännu ett
rekord. Då blev han den
Månadens Slusk, vars
presentation var roligast att
skriva.
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Följetång
J är nhår VS Plasthår del 2
Järnhår var mycket tacksam
för att han numera slapp sitt
överflödiga finger. Han var
så nöjd att han bestämde sig
för att tacka Plasthår. Men
egentligen skulle han inte
göra det av tacksamhet, utan
för att jävlas med Plasthår.
Järnhår satte sig i sin
nybyggda lådbil och körde
hem till Plasthår. Han
ringde på ett par gånger.
Ingen öppnade. Då ringde
han igen. Ingen öppnade.
Då spelade han Super Mario
Bros-melodin på
ringklockan. Då, äntligen,
öppnade Plasthår.
Järnhår gick ner på knä för
att tacka Plasthår. Han såg,
till sin stora lycka, hur
Plasthår blev mer och mer
förbannad. Det värsta
Plasthår viste var att hjälpa
Järnhår. Nu var Plasthår
riktigt förbannad. Han tog
sin ultra-laser och drämde
till Järnhår med den.
Dessvärre träffade han
Järnhårs hår, så det blev
ingen skada på huvudet,
bara några repor i håret.
Järnhår flinade i välbehag åt
Plasthår. Dessutom gick
ultra-magneten sönder när
den landade på marken,
vilket gjorde Plasthår ännu
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mer förbannad. Nu tog han
upp sin kniv och tänkte
hugga ner Järnhår. Men just
då halkade han på ett
dockskåp och ramlade, och
bröt sönder kniven. Nu hade
Plasthårs ilska nått toppen.
När detta hände brukade
han explodera. Det gjorde
han också.
Järnhår flög flera mil innan
han landade. Till sin stora
förvåning såg han att han
hade fått med sig en bomb.
Vad kul, tänkte Järnhår och
satte igång den. Den
exploderade och tryckvågen
skickade hem Järnhår igen.
När han kom hem ringde
telefonen. När han svarade
kände han genast igen
rösten. Det var Xbox Man.
Hjälp mig, vrålade Xbox
Man, jag har blivit
kidnappad av Plasthår.
Järnhår tog reda på var han
befann sig och gav sig
genast dit. När han kom
fram såg han Xbox Man
fastbunden vid ett träd. Ha
ha, din jävla sopa som blir
kidnappad, skrattade Järnhår
åt Xbox Man. Men innan
Järnhår hann befria Xbox
Man blev han nerslagen av
något.
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sopa nu, då? Sa Xbox Man
till Järnhår. Det är och
förblir Plasthår, svarade
Järnhår. Just då kom
Plasthår fram med en
motorsåg i handen. Nu
jävlar ska jag såga er, för
den här sågen kan såga i
järn också, sa Plasthår. Han
startade motorsågen, höjde
den över huvudet och
sprang mot Järnhår och
Xbox Man. Just då fick
Plasthår en rak höger av
Xbox Man. Vilken idiot, sa
Xbox Man, han glömde att
min klo har inbyggd
bultsaxfunktion, så jag
kunde klippa lös mig.
Järnhår tog upp sin bärbara
helikopter och åkte,
tillsammans, med Xbox
Man, bort mot horisonten.
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När han vaknade var han
fastbunden vid samma träd
som Xbox Man. Vem är en

Vänster: J ärnhår. Höger:
Plasthår
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Inter vju
Lar s Deskjet
Eftersom jag inte hittade
något intervjuoffer fick jag
intervjua min
kaffemuggshållare, Lars
Deskjet.
Välkommen hit, Lar s!
Tack så mycket! Ska du ha
kaffe nu?

För att jag aldrig har sagt till
någon att jag hat tomater i
tomatsoppan.

Jo, men då kastar jag ännu
fler tomater på dem.

Vad br ukar du köpa när
du shoppar loss?

Hur kom det sig att du
bör jade ar beta som
kaffemuggshållar e åt mig?

Tomater.
Nu bör jar den här
inter vjun kännas
ointr essant. Vad tycker du
skulle gör a den lite mer
intr essant?
Tomater

Nej, nu ska ju jag
inter vjua dig. Du kan sätta
på lite kaffe efter åt.
Då gör jag det sen, efteråt.

Din idiot! Du svar ar ju
samma sak på alla
fr ågor na. Nu får ju ta och
var ier a dig lite!

För att jag tycker om
tomater.

Har du någr a
fr amtidsplaner , Lar s?
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Har du någon hemlig
ingr ediens till den?
Ja, tomater.
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Hann du betala r äkningen,
då?
Nej, men det löste sig ändå,
när fodringsägarna gett mig
stryk.
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Tack för inter vjun, Lar s!
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Tomat,,, eh,, jag menar okej.
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Jag hade fått en räkning på
990 kronor som skulle
betalas inom två dagar.
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Lar s, du är ju besatt av
tomater , var för är du det?

J aha. Vad har du för
favor itr ätt?

5

Ja, jag ska starta en stor
tomatodling, så att jag har
tomater i all oändlighet.

w

Vad gör du med alla
tomater som blir för
gamla för att ätas?
Jag brukar kasta gamla
tomater på folk som inte
delar mina åsikter.

Namn: Lars Deskjet
Ålder : 52
Yr ke: Kaffemuggshållare
Aktuell: Med filmen "Lars
Deskjet firar jul"
Intervjun gjordes av Hugo
54:sson

Hur kan det var a hemligt?
Blir dem inte ar ga då?
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X: Leif-Runar

Tävling
Reglerna är enkla; svara rätt
på frågorna så vinner du.

Resultat

2: Urgel

För r a numr ets vinnar e:

Fr åga 1: Hur gammal är
Alber t Wesker ?

Fr åga 6: Hur många skott
kr ävs för att bygga en
br o?

1: 67

1: 5464

X: 38

X: 64654564

2: 12

2: 0

Fr åga 2: Hur mycket
väger Leif-Runar ?

Fr åga 7: Var för stannar
tåget aldr ig mer i
Åskefälalund?

1: 84 kg

1: Det är trasigt

X: 34 g

1: Gamecube Man
2: Playstation Man

n
o

Fr åga 4: Hur dödar man
en blomma?
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Här kommer dem rätta
svaren från förra numret:
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Fråga 3: 2
Fråga 4: 1
Fråga 5: X

X: Leksand Stars

Fråga 6: 2

2: Hep Stars

Fråga 7: X

w
Fr åga 9: Vad är Yghk?

Fråga 8: 1

1: Ger fan i att vattna den

1: Ett namn

X: Sjunger för den

X: En förkortning

e
Z

l
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Fråga 2: 1

Fr åga 8: Vilka är Nemesis
ute efter ?
1: S.T.A.R.S

X: Slaktar-Stig

3:e pris vann Bert
Sundstorm. Vad dem vann
behöver ingen veta, för jag
tänker ändå inte ge det till
dem, utan kommer att
behålla det själv. HA HA
HA HA HA HA HA HA,,
Eh, jag menar, Grattis!

Fråga 1: X

2: Därför

Fr åga 3: Vem är Xbox
Mans fiende?

2:a pris tog Olga Satansson
hem.

ir v .tw

X: Stationen är nedlagd

2: 634 ton

1:a Pris vanns av Urgel
Grönhainker.

2: Döper den till Knut

2: En dryck

Fr åga 5: Vem har det
fulaste huset?

Fr åga 10: Var för ?

1: Xbox Man

X: Nej

1:Ja

Fråga 9: 2
Stämmer detta inte med dina
svar? Då hade du troligtvis
fel, och kommer att skickas
på en kurs den 75 februari
2009. Kursen är obligatorisk
och kostar 500 000 000
kronor.

2: Just det!
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Pr ofessor ns sida

Pr ofessor C. Hallomsaft
Välkomna hit, era sluskar!

Nu har jag fått min sista
chans att skriva något
vettigt i denna tidning.
Annars får jag börja som
städare igen. Jag tänkte
berätta lite om ett
experiment jag har försökt
mig på. Jag skulle testa om
man kan lära grodor flyga.
Jag började med att fånga
ett gäng grodor och stänga
in dem i en låda. Sen drog
jag igång en flygskola för
grodor. På första lektionen
förklarade jag för dem hur
man flyger. Efter tre år var
det dags för examen.
Slutuppgiften var att flyga
från Haparanda till Edsbyn.
Jag tog med grodorna upp
på ett högt berg och kastade
iväg dem en och en. Den
första tog sig bara någon
meter innan den föll ner mot
marken och blev en
grön-röd fläck på backen.
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Detsamma hände med groda
nummer två och tre. Då
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insåg jag att ingen av dem
hade lärt sig något under
dem tre åren dem gått i
flygskola. Då beslutade jag
att förlänga skoltiden till 14
år. Nu jävlar ska dem allt
lära sig flyga! Efter 14 år
blev det dags för examen
igen. Den här gången fick
dem en lättare uppgift. Man
skulle flyga från Mora till
Orsa. Jag klättrade upp på
taket till Mora-kyrkan med
grodorna för att få den bästa
platsen att starta på. Jag tog
första grodan och slängde
dem mot Orsa. Splatt sa det
när den landade på gatan
och stänkte ner alla
förbipasserande. Samma öde
gick dem fem nästa
grodorna till mötes. Då
insåg jag att det behövdes
flera år av flygerfarenhet av
en groda för att kunna flyga
så långt.
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Så jag förlängde skoltiden
till 20 år och sänkte
svårigheten på
examensuppgiften. När 20
år hade gått var det dags
igen. Den här gången
behövde dem bara flyga två
meter. Jag tog med grodorna
till en gräsplan där dem
skulle kunna flyga. Jag tog
groda nummer ett och
kastade iväg den. Men
dessvärre klarade den inte
uppgiften. Det gjorde inte

w

häller nummer två, tre, fyra
och fem. När det var dags
för groda nummer sex
började jag fundera på att
förlänga skoltiden lite mer.
Nej, sa jag till mig själv,
först jag groda nummer sex
få försöka. Irriterad, som jag
började bli på det här jävla
experimentet, tog jag i allt
jag hade när jag slängde
iväg grodan. Och javisst!
Grodan flög hela 2,47
meter, och fick klart VG.
Efter så många år hade jag
äntligen lärt en groda att
flyga.
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Slutsats: Ja, nog fan går det
att lära grodor att flyga, bara
man håller på med det
tillräckligt mycket.
Av Professor C. Hallomsaft.
(Mycket bättre! Du slipper
bli städare. Men vad i
helvete ska jag fylla upp
resten av sidan med? Det
här blir svårt, det! Äh, det
får duga så här. Reds.
Anm.)
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Sista sidan
Då var det färdigt med
Slusk Bladet för i år. Men
misströsta inte, för ett nytt
nummer kommer någon
gång i början av nästa år.
Under nästa år händer det
allt gräjjor. Vi kommer att
få fler skribenter,
intervjuoffer och
krönukörer. Dessutom
kommer vi att starta ännu en
tidning - Slusk Bladet X-tra.
Mer om det i nästa nummer.
Nästa år är det dessutom val
i Swenland, och som alla vet
så verkar någon av Kung
Kolanapp eller Skelett-Sven
vinna. Vi kommer, som
enda tidning, att intervjua
båda kanidaterna inför valet.
Allt för att sälja lösnummer!
I vanlig ordning kommer vi
att ha insändarsidor,
tävlingar och vetenskapligt
tjafs från Professor C.
Hallomsaft. Enda skilnaden
är att det blir vettigare
insändare, finare priser och
intressantare artiklar från
Professorns sida. Precis som
det ska vara! Naturligtvis
kommer även fortsättningen
på Järnhår VS Plasthår.
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Jag vill också tacka alla som
medverkat under året. Tack
till uy, Hugo 54:sson,
Professor C. Hallomsaft,
Owe Fulanti, Leif-Runar,
Olof Brädhgolf,
Skelett-Sven, Kigali
Lubanga, Plågskytten, Kurt
Kåben, Nallurd, Benny A.
Den yngre, Järnhår, Billy C.
Jahansson, Gyllene
Riddaren, Kung Kolanapp,
Fylle-Albert, Hassan,
Lågtalarem, Hobbypiraten,
Salso Salsart, Plasthår,
Xbox Man, Olle Olsson,
Benny Munspelk, Olivia
Sivertsson, Guld-Gunnar,
Ivar Thandstern, David
Brek, Durlandsbo, Roland
Bearry, Lars Deskjet, Urgel
Grönhainker, Olga
Satansson, Bert Sundstorm.
Alla som inte nämndes har
jag glöt bort för att jag är så
korkad, eller så har dem inte
varit till mågon hjälp.
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För att undvika fler olyckor
i trafiken ska jag preja ner
alla olmälpiga förare ner i
diken.
Om jag inte lyckas preja av
dem fån vägen får jag vänta
på fler, bättre lägen.
Att oskadliggöra dårar kan
ge vissa kalla kårar.
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Nu kör vi en dikt.

Snart är slusk-året 2005
över. Därför ska jag göra
en manöver.
Jag kommer att svänga
vänster för att inte krocka
med en bil, som av någon
anledning hamnat i fel fil.

Men för mig är det en smal
sak, jag krossar bilen för
den som kör dyngrak.
Sen får fyllot en högersving,
för att han är så jävla ding.
Kör man bil onykter, finns
det, när jag kommer, inga
undanflykter.
Då får man stryk, och sedan
ett siljansdyk.
Denna dikt spårade ur, men
det var nog tur.
För annas hade jag fått en
smäll av Xbox man, som är
så frän.
Med denna dikt vill jag säga
tack till er som läst Slusk
Bladet under år 2005. under
2006 kommer vi att bli ännu
sämre, så missa för allt smör
i margarinfabriken inte
nästa nummer!
Ha det gött, god jul och gott
nytt år önskar Slusk Bladets
redaktion.

Månadens citat: "Thank you, Bob"

