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Nu är det jävla
nyår igen!
Nu har det nya året börjat,
och det är dags att bryta sina
nyårslöften igen. Själv har
jag lovat att jag ska lära mig
flyga, äta en snöskoter,
krossa 894 tomater om
dagen och dricka ur ett helt
badkar med kaffe. Men jag
har svårt att tänka mig att
jag kan hålla något av dessa
löften.
På sidan 8 kan ni läsa vad
resten av redaktionen har
avlagt för nyårslöften.
Som ni kanske märker så
har den här sidan fått lite
annorlunda layout. Den
stora texten med ”Slusk
Bladet” har vi nu tagit bort,
eftersom det räcker med att
tidningens omslag talar om
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vilken tidning man läser. Så
nu har vi plats för att visa
upp Tidningens redaktion i
varje nummer. Eller så kan
jag låta min ledare ta upp en
extra spalt om jag känner för
det. Men lat som jag är, så
lär jag ju aldrig känna för
det.
I övrigt har vädret varit bra,
vi har solat och badat varje
dag. Dessutom har vi
druckit kall öl i skuggan av
alla vackra kvinnor som
serverar ölen. Nej, vi har
inte varit bortresta, utan vi
har i själva verket hittat på
allting för att ni ska tro att
redaktionen har det
välbeställt och kan resa bort
bara sådär.
Nu känner jag för att stänga
av datorfan och göra något
annat, men alternativet till
att skriva denna ledare är att
städa, och det har jag då
ingen lust med. Därför
kommer jag att skriva klart
ledaren och resten av den
här sidan.
Nu är ledaren färdigskriven,
vad bra!
Uy, chefsredaktör och
oansvarig utgivare

Redaktion
Uy
Chefsredaktör

Hugo 54:sson
Reporter
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Krönikör
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Professor C
Hallomsaft
Författare av
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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?

Billlllllll
Jag tycker om att skriva
konstiga rubriker i mina
brev, gör ni det också?
Bill Boll Ball
Svarrrrrrrrrrrrr
Ja, det är jättekul med
konstiga rubriker!
Urgel Pannkaka
En fråga om
kaffekonsumtion
Hur mycket kaffe
konsumerar Slusk Bladets
redaktion under en vanlig
arbetsdag? Det vore väldigt
intressant att veta, tycker
jag. Om ni inte tycker det
kan ni fara åt helvete.
Sara Statistik
Svar:
En vanlig arbetsdag kan det
gå åt upp till fyra koppar
kaffe per person. Men om
det är en extra stressig dag
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kan det gå åt hela sju koppar
kaffe per person! Men om
dagen är extra slapp, till
exempel direkt efter att ett
nytt nummer gått iväg till
tryckeri brukar vi koppla av
med varsin öl, och då hår
det kanske inte åt mer än
två, högst tre, koppar kaffe
per person.
Uy
Awesome video!
You can find some awesome
videos online for free at
http://www.fight.slork/fan.i.helvete

Johnny Kalzong
Svar:
Vad I helvete??
Urgel Pannkaka

Jag vill bli skribent!
Hur gör man för att bli
skribent åt Slusk Bladet? Jag
skulle så gärna vilat bli det.
Jag har skrivit en text om
gurkans ökande och
utbredning i Saudiarabien,
och den texten vill jag få
publicerad. Helst i
Aftonbladet, men de tackade
nej, så då får Slusk Bladet
duga tills jag får erbjudande
från någon bättre tidning.
Svar:
Skicka ett brev till Uy, så
kanske han läser det, men
det är inte säkert. Det tog
mig två år innan han ens
började läsa mina

jobbansökningar. En riktig
snobb är han ,den där Uy.
Stryk skulle han få. Ja, det
ska han allt få! Nästa gång
jag ser honom ska han få en
sån jävla smäll att han
ramlar omkull blad alla
papper och kaffemuggar han
har på sitt skrivbord.
Urgel Pannkaka

Gatukorkad
Nu tog Urgel Pannkakas
svar upp en stor del av
Gatukorkads spalt. Vad
tycker ni om det?
Lage Landskap
47 år
Begravningsentreprenör
Ja, det var dumt gjort av
honom. Om han inte sköter
sig så blir han kanske min
nästa kund. He he he!
Tony Tryne
28 år
Försöksperson
Ja, får han inte göra det, då?
Fan vilket gnäll det är när
folk tar upp plats nu för
tiden. Som häromdagen när
jag var på badhuset. Då blev
folk jättearga för att jag
hade låst dörren och tog upp
hela bastun för mig själv.
Plankton
14 år
Liten
Jag är så jäääävla liten!

Slusk Bladet nr 1 / 2008
http://www.slaktar-stig.info.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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Strömbrytaren (22/6 –
22/7)
Efter att alla julbelysningar
plockats ner kan du ila och
ta igen dig lite.

Tomaten (19/2 – 20/3)
Det luktar tomatsoppa från
mitt kök. Mm, det var bra.
Åtminståne för mig.
Urgel Pannkaka (21/3 –
20/4)
Din late fan! Varför har du
inte svarat på mitt brev jag
skrev till dig? Det komemr
du att få ångra!
Hundmaten (21/4 – 21/5)
Nu är det extrapris på
hundmat, din stackare!
Trädhataren (22/5 – 21/6)
Vinterkylan håller i sig, så
det kommer nog att eldas en
hel del ved i stugorna.

Fru Deskjet

Astrologen 23/7 – 23/8)
Hurra! Jag fick kontrakt för
ett år till. Vad bra!
Sverker (24/8 – 23/9)
Nu är juluppehållet slut, å
nu är du nog snart tillbaka i
rutan.

Alkisen (21/1 – 18/2)
Nu efter nyår måste du
tyvärr hålla igen lite. Annars
åker du nog in på
behandlingshem.

Månadens Slusk

Klantarslet (24/9 – 23/10)
Det nya året har knappt
börjat, men du har redan
haölkat på fler bananskal än
du gjorde under hela förra
året.
Livsnjutaren (24/10 –
22/11)
Din jävel!
Fåntratten (24/11 – 22/12)
Du kan nog ta och sjunga
”Fåntratt shuffle! Ett par
gånger till. Den är så bra.
Ruben (23/12 – 20/1)
Året börjar bra, för din spalt
fickl en hel del utrymme i
årets första nummer av
Slusk Bladet. Men det
betyder också att det inte
kan bli så mycket bättre,
utan bara sämre för din del.
He he he! Ha ha ha! Ho ho
ho! Hi hi hi! Hu hu hu!

Ja, årets första slusk blir
ingen mindre än Lars
Deskjets fru, Fru Deskjet.
Av någon oförklarlig
anledning heter hon faktisk
Fru i förnamn. Det blev ju
en del förvirring när hon
gifte sig med Lars Deskjet.
Fru Deskjet brukar jobba i
sin egna stövelbutik. Den
driver hon alldeles själv, om
man bortser från hennes
enda anställde, Ivar
Sundström. Han brukar
jobba i kassan ibland, men
det är inte så ofta. Han är
bara där 300 dagar om året,
resten av tiden är Fru
Deskjet där. Därför tycker
inte hon att den tid Ivar
jobbar borde räknas.
Om ni undrar varför hon har
utsetts till Månadens Slusk
så beror det på att ni inte vet
det. Men jag ska ta och tala
om det för er. Det var så att
hon lovade mig ett par
stövlar.
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Följetång

Urgel Pannkakas dagbok
del 1: 23 januari 2008

Kära dagbok!
Egentligen ville jag inte
skriva någon dagbok. Jag
bad Uy om att få en egen
blogg, men jag valde helt fel
tillfälle att be honom. För
han satt och försökte komma
på vad vi skulle ha för
följetång nu när Leif-Runar
var avslutad. Och då när jag
frågade honom om min
blogg kom han på att han
kunde trycka mina
dagboksanteckningar i
tidningen.
Så nu är jag helt enkelt
tvungen att skriva den här
jävla dagboken. Förresten,
det fick mig att tänka på
sommardagbokstävlingarna
vi hade under 2006. Fy fan,
vilken skit folk skickade till
oss. Det var bara den första
texten vi publicerade som
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egentligen var läsvärd, även
om den också var dålig. Och
som om det inte vore nog så
fortsatte vi att publicera
texterna långt in på vintern.
Ja, ja! Jag får väl ta och
berätta vad jag har gjort i
dag. Dagen började med att
jag försov mig. Nu är i och
för sig inte det helt ovanligt,
men den här gången hade
jag försovit mig mer än
vanligt. Jag börjar
egentligen jobba klockan
08.00, och när jag försover
mig kommer jag till jobbet
08.30. Men den här gången
var klockan 10.30 när
chefen ringde. Jag försökte
bortförklara det hela:
– öh… Jag… ähum! Jag tog
lite tidigare lunch i dag. Fick
jag fram.
– Men du var ju inte här före
den tidigare lunchen heller,
sade chefen irriterat.
– Neeej… jag… fick ett
telefonsamtal! Det var
från… socialkontoret i
Mellerud! Så jag har varit
hemma och jobbat, och när
jag var klar bestämde jag
mig för att ta tidigare lunch
innan jag åkte till jobbet.
Efter mycket tvivel trodde
chefen mig till slut. Jag tog
snabbt på mig kläderna och
bredde en smörgås som jag
åt på bussen. Klockan 11.16

kom jag till jobbet. När jag
kom dit trodde jag att chefen
skulle ge mig världens
utskällning, men han hade
inte tid, för han skulle på ett
viktigt möte.
Det passade mig alldeles
utmärkt, för då kunde jag
hänga en skylt med texten
”kommer starx” i reception
och ta en tupplur i
fikarummet.
När chefen kom tillbaka
låtsades jag skriva ut
blanketter, fast egentligen
skrev jag ut ritningar på
hembrännare som jag hittat
på Internet. För att inte
chefen skulle se det skrev
jag först ut en riktig
blankett, som jag lade uppe
på papperna med
hembrännarritningarna.
Dagens sista timmar
lyckades jag driva bort
genom att låtsas prata i
telefon. Fast egentligen
lyssnade jag på en ljudbok
och upprepade orden från
boken i telefon. Fast jag fick
några konstiga blicka från
chefen när han gick förbi,
för då sade jag ”… sedan
stack hon kniven i ryggen på
Sven så han dog” i telefon.
Men jag förklarade för
chefen att jag pratade om en
mördare som sökte
socialbidrag.
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Intervju

Med Leif-Runar

I förra numret publicerades
den sista delen i följetången
”Leif-Runar – Dead or
Alive, tack”. Det innebär ju
att Leif-Runars äventyr inte
längre är ett återkommande
inslag i tidningen, vilket har
gjort många läsare ledsna.
För att trösta dessa
människor har jag bestämt
mig för att intervjua LeifRunar i årets första intervju.
Så torka tårarna nu, annars
vrider Leif-Runar nacken av
er allihop!
Hejsan, Leif-Runar! Hur
står det till?
Jo, tack, det är bra.
Nu har det gått en och en
halv månad sedan din
följetång tog slut. Vad har
du gjort sedan dess?
Jag har varit ute på nya
uppdrag. Bland annat har
jag avlivat en VD för ett
stort livsmedelsföretag, en
inflytelserik journalist och
en riksdagspolitiker.
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Oj, det låter spännande!
Har du några planer på
att berätta om det i någon
framtida följetång?
Ja, det har jag faktiskt
funderat på. Min senaste
följetång blev ju en sådan
hit att det kräver en
uppföljare. Dessutom tjänar
jag ju grova pengar på det
också.

Det var en udda
kombination av intressen
du hade. Säg inte att du
gillar att dansa ballett
också!
Jo, faktiskt så brukar jag
göra det på tisdagskvällarna.
Förresten, jag slår vad om
att du säkert också har
konstiga kombinationer av
intressen!

Gör du? Hur mycket då?
Jag brukar få mellan 50 000
och 100 000 kronor per
avsnitt, beroende på hur
spännande det är.

Jag gillar att sticka
raggsockor, reparera
flygplansmotorer och vika
pappkartonger. Det är väl
inget konstigt med det!

Vad i helvete? Uy har ju
sagt till mig att alla som
medverkar i tidningen
jobbar gratis! Då ska jag
genast gå och kräva en
stor bunt pengar utav
honom. Och om han
vägrar ska jag krossa hans
skalle med en slägga!
Nej, då! Jag skojade bara.
Jag får inte alls några pengar
för att jag är med i
följetången. Jag har också
jobbat gratis. Jag gör et bara
för att jag tycker det är kul.

Namn: Leif-Runar
Ålder: I sina bästa år
Yrke: Yrkesmördare
Intressen: Vrida nacken av
folk, spela luffarschack och
samla på ölflaskor från
Jugoslavien.
Aktuell: Som huvudperson i
förra årets följetång ”LeifRunar – Dead or Alive,
tack”.

Att vad är kul? Att vrida
nacken av folk?
Ja, det är det roligaste jag
vet. Annars tycker jag om
att spela luffarschack och
samla på gamla ölflaskor
från Jugoslavien.

Intervju av Hugo 54:sson
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Tävling
Nu är det den där jävla
tävlingen igen. Som vanligt
ska man svara rätt (eller fel,
beroende på hur hög din IQ
är) och skicka svaren till
oss. Priserna betalas av
vinnarna.
Fråga 1: Var bodde en
jävla bonde?
1: Bondaryd
X: Stockholm
2: Hässläsand
Fråga 2: Vilket yrke har
lantbrukare Axel Olsson?
1: Statsminister
X: Bonde
2: Talpedagog
Fråga 3: Vad heter LeifRunars favoritfrukt?
1: Apelsin
X: Äpple
2: Bapelsin då, gubbjävel!
Fråga 4: Varför fanns det
ingen fråga tre?
1: Fanns det visst!
X: För att vi skriver
frågornas nummer med
siffror
2: Inget svar
Fråga 5: När passar det
bäst med julmusik?
1: Några månader efter jul
X: Under juletid
2: Aldrig någonsin
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Fråga 6: Vaa? Är du
fuller, Sven?
1: Nej, det var jag inte,
Börje, det var jag inte!
X: He he hö hö!
2: Ett och ett
Fråga 7: ja, vad blir ett
och ett?
1: 1
X: 3
2: 2
Fråga 8: Finns Slusk
Bladet på riktigt?
1: Klart det gör!
X: Nej, allting är påhittat
2: Osäker
Fråga 9: Surt, sade…
1: Räven
X: Björnen
2: Myrsloken
Fråga 10: Om man häller
en dunk bensin i
disktratten samtidigt som
man står på knä och
sjunger ledmotivet till
Pippi Långstrump, vad
händer då?
1: Inget speciellt
X: man förgiftar vattnet med
bensinen
2: Man halkar på ett
bananskal

1:a pris
En spik
2:a pris
En pik
3:e pris
Ett lik
4:e pris
Ett fik
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 2
Fråga 2: 1
Fråga 3: X
Fråga 4: X
Fråga 5: 2
Fråga 6: 1
Fråga 7: X
Fråga 8: 2
Fråga 9: 2
Fråga 10: 1
Förra numrets vinnare:
• 1:a pris, en julklapp
på kinden vanns av
Tomtefar
• 2:a pris, en upphittad
vante, vanns av
Svante Larsson
• 3:e pris, en välanvänd
tejpbit, vanns av Sture
Mutter
• Jumbopriset, en sten
som blir len sen,
vanns av Överste
Gyllenskalp
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Nyårslöften

Redaktionen talar ut
Ja, det var ju ett tag sedan
det var nyår nu, men det
betyder inte att vi kan
komma undan våra
nyårslöften. På denna sida
kommer vi att avslöja några
av redaktionen allra
mörkaste hemligheter,
nämligen nyårslöften! För
när man väl talat om vilka
nyårslöften man avgett blir
man också tvungen att hålla
dem! Först ut på plan är
allas vår käre Uy.
Uy
Jag har helt enkelt
lovat att hålla
mina nyårslöften
Hugo 54:sson
Jag har lovat att
jag ska ställa lite
mer seriösa frågor
vid mina intervjuer
Torgny Nesskall
Jag har haft så
fullt upp med min
roman att jag inte
hunnit med att lova några
nyårslöften. Möjligen så
vore det väl att romanen ska
bli klar så att jag kan ge ut
den och tjäna stålar!
Lars Deskjet
Tomat! Jag har
lovat att äta minst
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Tre tomater om dagen.
Dessutom glömde jag att
bygga växthuset åt
tomaterna som jag lovade
förra året att jag skulle
bygga.
Professor C Halomsaft
Jag har lovat att
Jag ska synas
mer i Slusk
Bladet
hädanefter.
Men skitstövlarna på
redaktionen kommer säkert
att sätta P för mina
nyårslöften. Men som tur är
har jag gett ett annat löfte
också. Jag ska slå ner
skitstövlarna på redaktionen
om jag inte får utrymme i
tidningen. Men det blir dock
lite svårt att slå ner LeifRunar, så jag lär väl inte
kunna uppfylla mina
nyårslöften.
Leif-Runar
Jag ska från
och med nu
bara äta
grönsaker
varannan dag, har jag lovat.
Om jag äter grönsaker för
ofta tror folk att jag är
vegan, och skrattar åt mig.
Och när folk skrattar åt mig
blir jag tvungen att vrida
nacken av dem. Men det har
min chef sagt åt mig att sluta
med, för han tycker inte om
när jag dödar folk gratis.

Urgel Pannkaka
Jag har lovat att
Jag ska göra ett
bra jobb i
fortsättningen.
Men jag har
också lovat att jag ska bryta
det första nyårslöftet, så
därför kommer jag att göra
ett lika dåligt jobb även i år.
Nu säger de åt mig att jag
ska skriva mer, för att kunna
fylla ut resten av spalten.
Själva är de för lata för att
orka skriva meterlånga
texter själva. De låter mig
alltid göra skitjobben,
medan dem själva kommer
undan med de fian jobben.
Vilket jävla sätt! Eller hur,
Korkil? Men Korkil, varför
säger du alltid åt mig att jag
ska hålla käften för? Bara
för att händer inte avger
nyårslöften behöver det väl
inte betyda att du inte har
någon åsikt om den här
texten! Din dumma
handjävel!
Kulvert
Vad jag har
lovat ska ni
skita i!
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Torgnys Sida

Några jävla småtexter

Nu har det tagit hus i
helvete, Torgny skulle ha
skrivit et lång och
välskriven text, men har
varit för lat för att skriva
klart den. Han skyller på att
den för tillfället ligger i en
dator han inte har tillgång
till, men vi vet alla hur det
egentligen är. Så därför har
han slängt ihop två mindre
texter som inte alls är
särskilt genomtänkta eller
välskrivna.
Men han lovar att den
välskrivna och genomtänkta
texten ska komma i nästa
nummer. Men vi vet ju hur
lat han är, så det blir det
säkert inget av.
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Vad är en laptop för någe,
undrar väl ni? Jo det är en
bärbar dator som man kan
ha med sig nästan vart fan
som helst.
Visst är det bra att man kan
ha tillgång till dator som
helst, och dessutom är den
liten och enkel att bära med
sig. Men anledningen till att
jag hatar laptops är att den
inte har någon mus, utan en
jävla satans platta som man
sätter fingret på för att peka
på skärmen med. Dessutom
brukar flera knappar som
man väntar sig ska finnas på
tangentbordet saknas. Och
som om inte det vore nog är
tangentbordet av minimal
storlek, så med mina
fläskiga fingrar kan jag
ibland råka trycka in en 3-4
knappar samtidigt när jag
skriver. Väldigt irriterande!
Så därför hatar jag alla jävla
lappjävlar.

Min jävla granne Rutger
Jävla lappjävlar!
Jag hatar alla lappar. Nej,
inte gubbarna med lustiga
mössor som sköter renar.
Utan det är laptops jag hatar,
i dagligt tal ofta kallat
”lapp”.

Jag har en knäpp granne.
Han heter Rutger. Han bor i
huset mitt emot.
Det är det väl inget knäppt
med, tänker ni. Jo, det är
ganska knäppt, för han har
valt att byta ut samtliga

väggar i huset mot stora
glasskivor.
Det ger grannarna full insyn
hos Rutger, vilket oftast inte
alls är särskilt trevligt. Till
exempel när jag sitter vid
matbordet hemma, då kan
jag se hans toalettstol genom
köksfönstret. Flera gånger
har det gjort att jag helt har
tappat matlusten.
Jag och Rutgers övriga
grannar har flera gånger
försökt klaga hos Rutger,
men han skrattar bara åt oss
och säger att vi får väl dra
för gardinerna för våra
fönster om det inte duger.
Därför har vi bestämt oss för
att lösa problemet själva. I
natt ska vi träffas utanför
Rutgers hus och kasta
sönder alla hans glasväggar
med sten. På
väderrapporterna har de sagt
att det ska bli uppemot 30°
kallt i natt, så det borde få
Rutger att bygga sig riktiga
väggar.
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Sista siden
Ja, då var årets första
nummer tillända. Det blev
en aning försenat, men
Slusk Bladets läsare är så
vana vid förseningar ändå.
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han fick inte byta tillbaka
till sitt gamla namn, så han
heter fortfarande
Drogifluburuklo-Svensson.
Urgel Pannkaka

Fråga Urgel
Har du problem med ohyra,
krånglar vattenkranen, eller
behöver du hjälp med
deklarationen?
Hos Urgel Pannkaka är alla
frågor välkomna. Kontakta
honom med önskvärd metod
så svarar han på din fråga.
Månadens brev:
Hej Urgel!
Jag behöver hjälp med min
bror. Han tycker inte att det
är något vidare smart att
byta efternamn till
”Slurbrovickurunk”. Vad
ska jag göra för att övertyga
honom om att mitt namnval
är riktigt?
Ben Slurbrovickurunk
Svar:
Det är upp till en själv vad
man vill heta. Men tänk på
att om du ändrar dig kan det
vara svårt att byta tillbaka.
Jag känner en som bytte
efternamn till
Drogifluburuklo-Svensson.
Redan efter två dagar
ändrade han sig, för han
kunde varken stava eller
uttala sitt efternamn. Men

Professorns spalt

Nu har det äntligen hänt! I
detta nummer har jag fått en
massa plats att fläka ut mig
på. Det ska firas, hurra!!!!!
Ja, vad ska då min spalt
handla om denna gång? Jo,
den ska handla om
bananskal. Många har ju sett
folk halka på bananskal i
filmens värld. Men det är få
som har gjort det i verkligheten. De är så få att jag
faktiskt aldrig har hört talas
om någon som verkligen har
halkat på bananskal. Min
slutsats är alltså: Man kan
inte halka på bananskal!
Professor C Hallomsaft

Nästa nummer
Ni kan inte ana vad som
kommer i nästa nummer.
När ni hör det kommer ni
inte att tro era öron. Jag vet
faktiskt inte om det är någon
idé att berätta vad som
händer i nästa nummer, för
ni kommer inte att tro på det
fören ni ser det med egna
ögon.
Det är något fantastiskt som
kommer att hända. Jag hade
också svårt för att tro på det
först. Det var först när jag
läste den planerade
innehållsförteckningen för
nästa nummer som jag
trodde på det själv.
Nej, nu kan jag inte hålla
mig längre. Jag måste helt
enkelt berätta för er vad som
kommer i nästa nummer:
Det vanliga! Följetång,
intervju, tävling och sådan
skit som vi alltid brukar ha.
Nästa nummer innehåller
ingenting utöver det vanliga.
Inga specialtexter, inget
utökat sidoantal, bara ett
vanligt nummer. Är det inte
fantastiskt!
Ni skulle inte tro mig om jag
berättade när nästa nummer
kommer ut, så jag låter bli.
Klart slut, mera krut!
I samarbete med:
Vfb – Vänner, för böveln!

