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Sluskhösten
Ja, då var hösten här igen.
Jag är rätt så säker på att jag
inledde ett nummer från
förra året exakt likadant,
men det skiter jag i.
När ni läser detta är årets
upplaga av Sluskdagen
fasligt nära, så därför
kommer detta nummer att
innehålla allt du behöver
veta. När detta skrivs har vi
ännu inte bestämt vad årets
tema ska vara, så därför
kommer det att avslöjas lite
längre fram i tidningen.
------------------------------Okej, när DETTA skrivs har
vi bestämt tema. Årets tema
för Sluskdagen är
Anti-Urgel. Med andra ord
kommer årets upplaga av
Sluskdagen att handla om att
förnedra Urgel Pannkaka på
alla sätt vi kan.

Bland annat kommer den
fjärde filmen om Urgel
Pannkaka att ha premiär den
dagen. Man ska, som förra
året, kunna chatta med
redaktionen och titta på fula
bilder föreställandes urgel
Pannkaka.
Så missa för all del inte
detta. Tisdagen den
16 oktober är datumet ni
alla ska lägga på minnet.
Annars kanske en viss LeifRunar kommer på besök…
Vad ska då resten av denna
spalt handla om då? Jag kan
ju ta och berätta en lite
smygnyhet. Då det blir
svårare och svårare att hålla
Slusk Bladets deadlines har
vi beslutat att bara ge ut
tidningen varannan månad i
framtiden. Om detta börjar
gälla med omedelbar verkan
eller om det börjar gälla
2008 har vi ännu inte
bestämt. Men det kommer
att märkas snart, skulle jag
tro.

Uy, chefsredaktör och
oansvarig utgivare

Slusk Bladet nr 7 / 2007
http://www.slaktar-stig.info.se

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?
Avrätta Kung Kolanapp!
Härmed kräver jag att Kung
Kolanapp ska avrättas, och
det nu! Han har inte tillfört
något gott sedan han föddes,
därför tycker jag vi kan göra
oss av med honom.
Skelett-Sven
Svar:
Här har alla politiska
diskutioner legat döda i
nästan ett år, och så kommer
detta som ett bombnedslag.
Hur kommer KGIanhängarna att reagera på
detta, månntro? Det får vi
nog veta i nästa nummer.
Uy
Jag gillar grillpinnar
Finns det något bättre än
grillpinnar, när man tänker
efter?
Grillanöran G. Grill
Svar:
Nej, jag har svårt att tänka
mig något bättre än
grillpinnar. Det vore väl
möjligen JAG!
Professor C. Hallomsaft
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Välkommen hem, Proffie!
Jag skulle vilja önska
Professor C. Hallomsaft
välkommen tillbaka till
Slusk Bladet. Jag grät floder
den dagen han fick sparken.
Det vill säga glädjetårar.
När jag hörde att han har fått
jobbet tillbaka grät jag igen,
men denna gång av sorg.
Dra åt helvete, jävla
professor-fan!
Kurt Kapsul
Svar:
Vad i helvete säger du?
Kom hit så ska jag ge dig en
smäll så du flyger rund som
en helikopter i
vardagsrummet!
Professor C. Hallomsaft
Svar:
Professor-hatarna kan vara
lugna. Den här gången får
han bara en spalts utrymme i
tidningen (ibland knappt det
ens) till skillnad från en hel
sida som han hade förr.
Uy
Öl
Ölölölölölölölölölölölölölöl
ölölölölölölölölölölölölölölö
lölölölölölölölölölölölölölöl
Öl-gubben
Svar:
Skål!
Urgel Pannkaka

Gatukorkad
Det är inte långt kvar till
Sluskdagen. Hur brukar ni
fira denna högtid?

Telemannen
47 år
Yrke okänt
Jag brukar fira genom att
dricka massor av öl och
busringa till halva
telefonboken.
Winged
dragon
of RA
3000 år
Arbetslös
Jag bukar inte fira Sluskdagen, för jag har som
policy att bara fira högtider
som är äldre än jag själv.
Titti
56 hundår
PannkaksHund
Jag brukar skälla extra tidigt
på morgonen för att väcka
min husse. Efter
morgonpromenaden äter jag
Frolic i massor. Jag brukar
också försöka sno åt mig
katternas mat eller tigga åt
mig en saftig köttbit av
husse.
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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)
Den här månaden har du ont
om pengar, så du blir tyvärr
tvungen att vara nykter.
Tomaten (19/2 – 20/3)
Göm dig längst ner i
tomatförpackningen, då
kanske du hinner ruttna
innan någon får för sig att
äta upp dig.
Urgel Pannkaka (21/3 –
20/4)
Urgel, fy fan vad lat du är.
Nu jävlar skärper du dig,
innan vi tröttnar.
Hundmaten (21/4 – 21/5)
Vilken tur för dig, någon har
ställt fram matrester åt
hunden, så den äter det
istället.
Trädhataren (22/5 – 21/6)
När det är kallt går det åt
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med ved för att värma
stugan. Du myser.

Månadens slusk
Mc-mannen

Strömbrytaren (22/6 –
22/7)
Vippan börjar bli utnött. Byt
ut den snarast!
Astrologen 23/7 – 23/8)
Oj, oj, oj! Vilka pengar du
tjänar på dina värdelösa
horoskop.
Sverker (24/8 – 23/9)
Passa dig så du inte får
tennisarmbåge när du
slänger saker i soptunnan.
Klantarslet (24/9 – 23/10)
Jag råder di att stanna
hemma resten av månaden.
Livsnjutaren (24/10 –
22/11)
Visst skulle det vara gott
med en hamburgare med
extra mycket dressiing?
Fåntratten (24/11 – 22/12)
Den här månaden kommer
du att häva ur dig en korkad
kommentar som resulterar i
brutet käkben, skallfrakturer
och en natt på intensiven.
Ruben (23/12 – 20/1)
Det kan bli lite jobbigt
ibland, när man har för
mycket plats i slutet av
horoskopet. Men det är bara
att bita ihop så har man snart
fyllt ut det utrymmet.

Mc-mannen är den mannen
som poserar på skyltarna
som talar om att det är
förbjudet att köra
motorcykel. Han är mycket
stolt över sitt jobb, för han
älskar att hålla ordning på
folk.
Som om det inte vore nog
med att han får bestämma
över alla Motorcykelförare
så har han dessutom blivit
berömd på kuppen. I stort
sett alla som vistats på en
allmän väg har någon gång
stött på denne välkände
man.
Det enda med jobbet som
han är missnöjd med är
lönen. Han jobbar dygnet
runt, men tjänar inte ett
endaste korvöre, så ibland
kan jobbet kännas lite
tröstlöst. Men för att muntra
upp honom har vi bestämt
att han ska få bli månadens
slusk. Men tyvärr ger inte
den titeln några slantar
heller.
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Följetång

Leif-Runar – Dead or
Alive, tack! Del 7
Detta har hänt: Leif-Runar
befinner sig hemma hos den
före detta yrkesmördaren
Ragnar af Gummiskööld.
Men lönnmordet på denne
misslyckas, så Leif-Runar
låtsas vara en ditsänd
musiker…
– Jag behöver ingen gitarr,
sade Leif-Runar, för jag är
en hejare på att spela
luftgitarr.
– Okej, låt höra då, sade
Ragnar skeptiskt.
– Aj wånna råck! Vrålade
Leif-Runar och började vifta
frenetiskt med armarna och
försökte låta som en gitarr
med munnen.
När Leif-Runar kommit
igång började han också
hoppa upp och ner så att
hela Ragnars vardagsrum
skakade. Till slut föll en vas
ner från en bokhylla och
landade i huvudet på Ragnar
som slocknade direkt.
– Oj, dog han så lätt? Sade
Leif-Runar och torkade
svetten ur pannan. Då ska
jag bara klippa av hans
pekfinger som jag kan ge till
Mr Papers trofésamling.
Men när Leif-Runar stod
böjd över Ragnar och skulle
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klippa av pekfingret med en
sekatör fick han en spark i
magen så att han flög genom
taket och hamnade på andra
våningen. Magsparken LeifRunar fick satt så hårt att
han tappade andan och fick
därför pusta ut innan han
kunde resa sig upp. När
Leif-Runar hämtat andan
och kommit till sans började
han titta sig omkring i
rummet som såg ut att vara
Ragnars badrum.
– Vilken fin kåk han har,
den där Gummi-Ragnar. Det
kanske var lika bra att han
inte dog, för nu kan jag
tvinga honom att
testamentera kåken åt mig
annan jag dödar honom.
Sade Leif-Runar tankefullt.
Men plötsligt fick LeifRunar en hård spark mot
ansiktet så att ena käkbenet
gick ur led. Innan LeifRunar hann reagera fick han
en till spark så att han
ramlade ner i badkaret. Men
nästan direkt efter
landningen i badkaret reste
Leif-Runar sig upp och fick
se Ragnar stå några meter
ifrån honom.
– Dwin bjebja fwiampf
swoum bwawa spawulas!
Sade Leif-Runar med ilsken
ton åt Ragnar.
– Vad fan säger du, din jävla

muskelknutte? Jag förstår
inte ett skit! Svarade
Ragnar. Då tog Leif-Runar
tag i käken som gått ur led
och tryckte våldsamt
tillbaka den till sitt
ursprungsläge.
– Jo, jag sade : Din jävla
fjant som bara sparkas! Sade
Leif-Runar efter att ha fått
talförmågan tillbaka.
- Jasså, du blev inte
imponerad av mina sparkar,
men vad skulle du säga om
att jag också är en mästare
på pistolskytte och
svärdkonst också?
– Din tönt! Hur kan du kalla
dig för yrkesmördare om du
inte ens kan slåss med
knytnävarna?
- Du, jag ska tala om för dig
att jag behöver inte slåss
med knytnävarna, jag klarar
mig alldeles utmärkt med
fötterna, svärd, knivar och
revolvrar. Men bara för att
jag inte använder
knytnävarna betyder det inte
att jag inte kan! Sade
Ragnar med irritation i
rösten.
– Mes! Sade Leif-Runar
retsamt.
– Ska vi göra upp med
knytnävarna då? Kom an,
din tölp! Sade Ragnar och
kavlade upp ärmarna.
Fortsättning följer!
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Intervju

Med Urgel Pannkaka och
korkil av Hugo 54:sson
Då årets tema för
sluskdagen handlar om att
håna Urgel Pannkaka har vi
kontaktat honom för att se
vad han har för åsikter om
det. Dessutom fick vi även
några ord med Urgels
talande hand Korkil.
Det var en mycket förargad
Urgel Pannkaka vi mötte på
socialkontoret (han hade
nämligen inte tid att möta
oss på något sunkigt café så
vi fick besöka honom på
jobbet). Men Korkil var
däremot på samma goda
humör som alltid.
Tjenare, Urgel! Har du
hört om vilket tema det
blev för sluskdagen i år?
Ja, och det första jag ska
göra efter jobbet är att dänga
något hårt i huvudet på Uy
så att han får en redig
huvudvärk.
Jasså, blev du så arg över
att det blev Anti-Urgel
som tema?
Va? Blev det Anti-Urgel?
Jag trodde det skulle vara
vålds-tema. Men då ska jag
dänga något ännu hårdare i
huvudet på honom så att han
spräcker skallbenet, den
jäveln!
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Jasså, du tar så illa upp av
att bli hånad på Internet.
Det har ju ingen varit med
om förut…
Käften! Anledningen till att
jag är arg är att det inte var
jag som fick bestämma
tema. Jag hade mycket väl
själv kunnat valt Anti-Urgel
som tema, bara JAG hade
fått välja. Men nu fick jag
inte det, så därför blev jag
fly förbannad. Jag blir så arg
att jag får lust att slå sönder
allt jag ser framför mig.
Efter det vågade jag inte
prata mer med Urgel, så
jag ställde några frågor till
Korkil istället.
Hejsan, Korkil! Vad
tycker du om valet av
tema i årets upplaga av
sluskdagen?
Det rör mig inte i ryggen,
för jag har ingen rygg. Ha
ha ha ha ha ha! Jag är allt
rolig, jag, när jag vill..
Så du är inte det minsta
arg över att det blev AntiUrgel som tema?
Nej, det är jag inte. Men om
det varit Anti-Urgel &
Korkil som tema, då jävlar
hade jag blivit fly
förbannad.
Jasså, du tycker det är
okej om andra blir
förudmjukade, så länge du

inte själv blir drabbad?
Just precis så ligger det till!
Men du är ju ändå Urgels
hand, så du kommer ju att
synas en hel del under
sluskdagen tillsammans
med Urgel, så du kommer
nog att få dela hans
förödmjukelse.
Vad i helvete!? Varför är det
ingen som sagt det till mig?
Nu jävlar blev jag riktigt
förbannad. Vänta, Urgel, så
ska jag hjälpa dig att slå
sönder allt vi du ser!
Sedan vågade jag inte tala
mer med honom heller.

Namn: Urgel Pannkaka
Ålder: 24 år
Yrke: receptionist på
socialkontoret
Intressen: Steka vantar
Aktuell: Som hatobjekt i
årets upplaga av
Sluskdagen.

Namn: Korkil
Ålder: 7 månader
Yrke: högerhand
Aktuell: Som Urgel
Pannkakas hantlangare
(handlangare).
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Tävling
Man ska svara (helst rätt) på
frågorna och skicka in
svaren till uy-@spray.se.
Eller gör förresten inte det,
för det är ingen som kollar
den mailen ändå. Jag vet
inte ens om den finns kvar.
Om man mot all förmodan
skulle göra detta så kanske
man kan vinna hemska
priser.
Fråga 1: Vilket är infördes
sluskdagen?
1: 1978
X: 2004
2: 17
Fråga 2: För vilket år i
årdningen firas den
treåriga högtiden
sluskdagen?
1: 54
X: 2
2: 3
Fråga 3: Från och med
vilket år har sluskdagen
firats med en egen
hemsida?
1: 2005
X: 2009
2: 1936
Fråga 4: Vilket tema hade
förra årets sluskdagen?
1: Val
X: Delfin
2: Svagdricka
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Fråga 5: Vilket parit fick
minst röster i förra årets
sluskdags-val?
1: KGI
X: Trädpartiet
2: Sluskpartiet
Fråga 6: Vilket tema hade
2005 års upplaga av
sluskdagen?
1: Skruvmejslar
X: N’tbrynjor
2: Stjärnmejslar
Fråga 7: Handlar alla
frågor om sluskdagen?
1: Ja
X: Nej, inte alla
2: Nej, inte en enda fråga
har gjort det hittills.
Fråga 8: Vad är
N’tbrynjor?
1: Sönderklippta t-tröjor
X: Felstavade nätbrynjor
2: En fisk
Fråga 9: Varför firas
sluskdagen?
1: till minne av rikamannen
Logotu von Slusk
X: För at6t det är kul.
2: För att reta folk.
Fråga 10: Hur mycket
väver en bäver?
1: Den frågan hade vi en
gång förra året med.
X: 24/7
2: En gång om dagen

1:a pris
En tejpbit
2:a pris
ingenting
3:e pris
En bit häftmassa
Jumbopris:
En len sten
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 1
Fråga 2: 2
Fråga 3: 1
Fråga 4: 2
Fråga 5: 2
Fråga 6: X
Fråga 7: X
Fråga 8: X
Fråga 9: 1
Fråga 10: 1
Förra numrets vinnare:
• 1:a pris, 50 öre, vanns
av Swerki Skelögd
• 2:a pris, en obetald
räkning, fick Jan
Jennings betala.
• 3:e pris, två obetalda
räkningar, fick
Owzon Victoor
betala, men det hade
han råd med.
• Jumbopriset, en sten,
vanns av skomakare
Skomakarsson.
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Torgnys sida

Krukväxtodling för idioter
När Järnhår var ung tyckte
han om ett TV-program som
hette ”Krukväxtodling för
idioter”. Det handlade om
hur man odlade krukväxter,
och hade Xbox Man som
programledare. Men
eftersom han inte kunde
något om krukväxter
brukade han oftast bara
prata om strömsladdar till
Xbox. Han vart
programledare i en säsong,
sedan fick han sparken och
blev ersatt av Knäckehäxan.
Med Knäckehäxan som
programledare blev det lite
mer fart i programmet. Hon
brukade trolla fram specialväxter som kunde städa,
laga mat och baka
knäckebröd. Då ville alla
tittare ha en sådan, så de
ringde till TV-bolaget för att
fråga hur man fick tag i
sådanna. Och eftersom
programmet hade över sju
miljoner tittare blev det
ganska många
telefonsamtal.
TV-bolaget stod ut med det
eviga ringandet i två veckor,
sedan lade de ner
programmet för att få lite ro.
Då blev Järnhår förbannad
och slog ner alla bolagets
chefer. Vid nerslagningen
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hade Järnhår maskerat sig,
och tur var väl det, för
annars hade han fått betala
37 000 kronor i böter.
Efter detta djärva tilltag tog
Järnhår alla sina besparingar
och köpte upp TV-bolaget.
Som bolagets nya Vd kunde
han nu börja sända
Krukväxtodling för idioter
igen, den här gången med
sig själv som programledare.
Men tyvärr var Järnhår så
dålig som programledare så
folk slutade titta på
programmet och snart gick
bolaget i konkurs.
– Men det var väl lika bra.
Tänkte Järnhår. Det var så
tråkigt att vara
programledare, så jag hade
ändå tänkt lägga ner
programmet.
Några år senare blev Järnhår
kontaktad av ett stort bolag
som ville köpa rättigheterna
till Krukväxtodling för
idioter och börja sända det
igen.
- Klart som fan att ni ska,
skrek Järnhår, och snart var
programmet tillbaka i rutan
igen. Den här gången med
den halvkände Griftus
Dånda som programledare.
Säsongens första avsnitt
blev en succé. Griftus
Dånda var en äkta
krukväxtfan

tast och programmet blev ett
av landets populäraste, och
programledaren blev en av
de mest betalda TV-profiler
genom tiderna.
Men inför programmets
sjunde säsong hände något
tragiskt. Griftus Dånda
tröttnade på sitt jobb och
sade upp sig för att börjka
jobba som busskortskastare.
Då fick Xbox Man bli
programledare igen, och
därmed var cirkeln sluten.
Det dröjde inte länge innan
programmet handlade om
strömsladdar till Xbox igen.
Men det gjorde inget, tyckte
Järnhår, huvudsaken var att
Krukväxtodling för idioter
fortsatte sändas.
För att försäkra sig om att
det inte lades ner igen
skickade Järnhår ett vykort
till Tv-bolagets ledning och
hotade med stryk om de
någonsin fick för sig att
lägga ner programmet. Och
det hjälpte, för i denna dag
är programmet inne på sin
30:e säsong och sänds
programmet på bästa
sändningstid. Men jag minns
inte i vilken kanal.
Av Torgny Nesskall
skriven sommaren 2005
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Sista sidan

Nästa nummer

Ännu en gång har jag
lyckats upprepa mig själv
genom att skriva något i stil
med ”ännu en gång har jag
kommit till sista sidan”.
Men nu smiter jag från
ansvaret och överlämnar
ordet till vår okäre Urgel

Hur i helvete är det tänkt att
man ska kunna tala om vad
som ska finnas i nästa
nummer, när nästa nummer
inte ens har kommit? Om
jag hade en tidsmaskin
kanske det vore möjligt,
men nu har jag inte det, så
jag får försöka gissa mig till
innehållet.

Fråga Urgel
Har du problem med ditt
andra jag, krånglar
batteriladdaren, eller
behöver du hjälp med att
köpa ut? Hos Urgel
Pannkaka är alla frågor
välkomna. Kontakta honom
med önskvärd metod så
svarar han på din fråga.
Här är månadens brev:
Jävla Urgel!
Jag hatar dig så inni helvete.
Om jag kunde skulle jag
klippa till dig. Men jag bor
så långt borta, och du är inte
värd de pengar det skulle
kosta att åka och spöa skiten
ur dig. Allan M. Brallan
Svar:
Du är sjuk. Ta och uppsök
vård. Helst psykvård.
För övrigt gillar jag min
faster Räknings
Plommonpaj med
sandpapper till fyllning.
Smaskens!
Urgel Pannkaka

Nyheter

Trasigt forum
Just nu är Slaktar-Stigs
forum lite ur funktion. Men
vi jobbar på att få bukt med
det, men till dess får ni hålla
till godo med de få delar av
forumet som fungerar.

Professorns spalt

Äntligen får jag lite plats i
tidningen. Denna månad ska
jag avslöja en formel för att
beräkna intelligensen hos en
individ:

Intelligens=B
+285*S/Intell
igenstest*π+
5fd1hg

Det kommer att vara
insändare, horoskop,
intervju, tävlingt, den
spännande fortsättningen på
följetången ”Leif-Runar –
Dead or alive, tack”, serier
och så lite annat skit som jag
inte kan avslöja nu (för jag
vet ju inte ens själv vad det
är)
Nästa nummer kommer ut
när vi känner för att ge ut
det. Eller, nej, om vi bara
skriver när vi känner för det
lär det ju aldrig bli av. Nästa
nummer kommer när vi har
överskridit deadline med två
veckor.
Klart slut, mera krut!

