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Nu stundar
jordens undergång
Ja, det kan då inte finnas
någon annan förklaring, när
2009 års första nummer,
som är tänkt att komma ut i
januari-februari, börjar
skrivas redan på annanfag
jul 2008. Så här långt i
förväg har nog aldrig ett
nummer av Slusk Bladet
börjat skrivas, så därför
fruktar många att jorden
kanske kommer att gå under
inom den närmsta tiden.
Men nu är det ju så att vi på
redaktionen inte tror på
sådant skrock, och därför
räds vi inte att börja skriva
det nya numret en till två
månader i förväg. Även om
det känns frestande att låtsas
vara rädd och vila i två

månader istället. Ja, nu när
jag tänker efter så kanske
inte skrock är så dumt ändå.
Jag har fått ett löfte från vår
krönikör och textförfattare
Torgny Nesskall att han
tänker påbörja en ny
följetång i detta nummer.
Den nya följetången ska
skilja sig avsevärt från hans
tidigare verk, eftersom han
tänkt prova en genre som är
helt ny för honom, nämligen
Science fiction. Torgny
skrev ett mail till mig där
han skriver att i dagen Scifihistorier får man bara se
coola rymdkaptener,
futuriska laservapen och
annat bjäfs. Därför tänkte
Torgny lyfta fram den sidan
av Sci-fi som man aldrig får
se, nämligen berusade
rymdskeppspiloter,
sinnesslöa utomjordingar
och knytnävsslagsmål i
tyngdlösheten. Första delen
hittar ni på sidan 5 i detta
nummer.
Ja, då får vi önska er en god
fortsättning och en glad
midsommar.
Uy, chefsredaktör och
oansvarig utgivare

Redaktion
Uy
Chefsredaktör

Hugo 54:sson
Reporter
Torgny
Nesskall
Krönikör
Lars Deskjet
Kaffemuggshållare
Professor C
Hallomsaft
Vetenskapsman
Leif-Runar
Försvarare av
redaktionens
åsikter
Urgel
Pannkaka
Brevsvarare
Kulvert
Okänd
arbetsuppgift
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Insändare
Här kan ni ställa frågor till
redaktionen eller bara tala
om vad ni tycker om
tidningen eller livet i övrigt.
Skicka breven till
brev@slaktar-stig.se eller
något liknande.
Snyggast?
En sak som jag alltid har
undrat över, och som jag till
slut fått mod att fråga är:
Vem utav er i redaktionen är
egentligen snyggast? Snälla,
svara ärligt.
Kurt Rolandsson
Svar:
Det är ju självklart jag som
är snyggast! Visste du inte
det?
Urgel Pannkaka
Svar:
I helvete att det är Urgel
som är snyggast. Jag är ju
helt klart snyggast!
Kulvert
Svar:
Hur i hela friden kan du
inbilla dig att du skulle vara
snygg, med den där löjliga
frisyren du har? I jämförelse
med dig så är ju till och med
jag snygg!
Uy
Svar:
Om det inte vore för mina
stora glasögon vore jag
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faktiskt riktigt vacker. Så
även om jag inte är snyggast
så har jag enormt stor
potential att bli det.
Torgny Nesskall
Svar:
Jag är ju snyggast i
redaktionen. Det är
nämligen vetenskapligt
bevisat!
Professor C Hallomsaft
Svar:
Det är jag som helt utan
tvekan är snyggast i hela
världen. Titta bara på mitt
långa, blonda hår och mina
stora muskler. Den som
säger något annat ska jag
vrida nacken av.
Leif-Runar
Svar:
Gulp! Självklart är LeifRunar snyggast! Hur kunde
jag tro något annat?
Uy
Svar:
Ja, snyggaste människan jag
någonsin mött, det är LeifRunar.
Hugo 54:sson
Svar:
Nej, han är ful! Nej, förlåt,
jag menade inte... *knak*
Aahhhh!
Urgel Pannkaka

Gatukorkad
Efter jul och nyår brukar
man vara ganska slö, så
därför tänkte vi fråga folk vi
möter på gatan denna gång
hur de gör för att återhämta
sig efter festligheterna.
Gunnar
Motorcykelsson
32 år
Bluffmakare
Jag brukar komma i form
genom att blanda mig en
rejäl grogg. Eller äta en
smörgås.
Juan Guleberg
27 år
Arkitekt
Jag brukar gå på gym ett par
veckor efter nyår för att
komma i form ordentligt.
Fast i år har jag nog inte råd,
så jag får ta och steka vantar
istället.
Pelle Jönsson
333 år
Idiot
Jag brukar inte komma i
form alls efter alla
festligheter, för jag har som
mål i livet att leve så
ohälsosamt som möjligt. Det
har till och med gått så långt
att jag har börjat äta
hårdplast till frukost.
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Horoskop

pannan.

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.

Strömbrytaren (22/6 –
22/7)
Ja

Lars ”Lasse” Ozaisson

Astrologen 23/7 – 23/8)
Jävlar, jag har blivit varslad
om uppsägning. Tydligen
har redaktionen och läsarna
tröttnat på mitt horoskop.
Sverker (24/8 – 23/9)
Snart är det dag igen!

Alkisen (21/1 – 18/2)
Nu är julen och nyår över,
så därför får du vara nykter
ett tag, tyvärr.

Klantarslet (24/9 – 23/10)
Ännu ett nytt år av
pinsamma situationer som
du ständigt försätter dig i.

Tomaten (19/2 – 20/3)
Ja, jag vet ärligt talat inte
vad det nya året kommer att
innebära för dig.

Livsnjutaren (24/10 –
22/11)
Ja, visst var det gott med all
julmat? Men nu får du nog
äta makaroner och korv ett
tag framöver.

Urgel Pannkaka (21/3 –
20/4)
Din jävla idiot, jag ska fan
sluta skriva snälla saker om
ditt stjärntecken.
Hundmaten (21/4 – 21/5)
Ja, nu är det slut på all
överbliven festmat, så nu lär
hunden få äta vanlig mat
igen.
Trädhataren (22/5 – 21/6)
Det är fortfarande kallt ute,
så du kan fortsätta njuta av
att se på när träden eldas i

Månadens slusk

Fåntratten (24/11 – 22/12)
Din fåne! Du ska inte tro att
jag tänker sluta kalla dig det.
Fåntratt Shuffle är din
favoritlåt.
Ruben (23/12 – 20/1)
Nej, nu får det vara nog! Är
det någon som har förslag
på vad vi kan ha istället för
horoskopet? Skicka
förslagen till
uy@slaktar-stig.se

Egentligen kan man fråga
sig varför vi fortfarande
kallar denna avdelning för
”Månadens slusk”. Slusk
Bladet är ju inte ens en
månadstidning längre, så vi
kan ju inte utse en slusk
varje månad. Men vi kan ju
inte heller skriva ”kvartalets
slusk” heller, för om allt går
som det ska kommer det ju
ut två nummer vissa kvartal.
Ett annat alternativ vore ju
att bara kalla det
”Nomineringar till årets
slusk” och sedan utse en av
alla nominerade till ”Årets
slusk” i sista numret varje
år.
Fast egentligen är det väl
ingen som bryr sig, så vi
fortsätter kalla denna
avdelning för ”Månadens
slusk”. Ja, och därför blev
Lars ”Lasse” Ozaisson
utsedd till månadens slusk
denna gång. Grattis!
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Följetång

I rymden kan ingen höra
dina idiotiska uttalanden
Del 1
Det var en tidig
måndagsmorgon den 17
februari 2047. Kapten Kurt
Alcyra gjorde sig klar för att
lämna jorden och ge sig ut
på årets första rymdresa.
Han hade fått i uppdrag att
resa till den avlägsna
planeten Axylophon för att
leta efter intelligent liv.
Både Kurts far och farfar
hade åkt dit tidigare och
försökt med samma sak,
men båda hade misslyckats.
Det enda de hade hittat var
kortväxta varelser som bara
vrålade och tjöt hela tiden.
Alla vänner och släktingar
till Kurt försökte tala om för
honom att hans resa till
Axylophon var dömd att
misslyckas, men Kurt var
ändå fast besluten om att det
skulle finnas intelligent liv
på planeten. Det gällde bara
att leta på de rätta ställena.
Kurt hade precis satt sig i
rymdskeppets
passagerarhytt och väntade
på att piloten skulle anlända.
Eftersom inga sponsorer var
intresserade av Kurts
rymdresa var han tvungen
att betala allting själv, och
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därför hade han bara råd
med ett litet rymdskepp.
Han hade heller inte haft råd
att anlita någon av de dyrare
piloterna, utan blev tvungen
att ta en billig pilot som
ingen hade hört talas om.
Kurt gäspade och kände att
han började bli trött. Han
hade ju varit uppe ganska
tidigt, så det tog ingen lång
stund innan han somnade i
rymdskeppets
passagerarsäte.
När Kurt vaknade hade
piloten redan anlänt var
redan i full färd med att
starta rymdskeppet.
Kurt reste sig och gick in i
förarhytten för att hälsa på
sin pilot.
Plötsligt kände Kurt hur
marken försvann under
honom, och han stöp rätt ner
i golvet och slog i skallen.
Det skramlade på golvet när
Kurt landat, och han tittade
sig förvånat omkring. Det
tog ingen lång stund innan
Kurt förstod varför han
ramlat, han hade klivit på
några ölburkar som låg på
golvet, både tomma och
oöppnade ölburkar.
När Kurt rest sig upp gick
han fram till politen och
fråga var som var meningen
med detta, men innan Kurt
hann säga något sträckte

piloten fram handen för att
hälsa.
– Goddag! Yxel Pølsen!
– Ja, goddag. Kurt Alcyra
Kurt kände att Yxel luktade
alkohol lång väg, och han
förstod att det måste vara
pilotens ölburkar som låg på
golvet.
Egentlige borde Kurt ha gett
Yxel sparken och anlitat en
annan pilot, men
rymdfärden hade redan
blivit försenad flera
månader på grund av en
massa krångel med papper
och tillstånd, så Kurt hade
ingen lust att vänta längre.
Därför höll han istället god
min och lät Yxel starta
rymdskeppet ändå.
Kurt satte sig i
passagerarsätet igen och
slog upp en morgontidning
han köpt innan han klev på
rymdskeppet. Han började
läsa insändarsidorna i
lugnhet, helt ovetande om
vilken vansinnesfärd som
väntade honom.
Fortsättning följer!
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Lars Deskjets
visdomsord
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Intervju

Med Olof af Korv

Ibland händer det att jag inte
kan komma på någon
lämplig person att intervjua,
så därför går jag ut på stan
och stannar första, bästa
person och börjar fråga
denne en massa meningslösa
saker. Denna gång var det
Olof af Korv som blev
stoppad. Oj, det blev ju en
rätt så vitsig mening. Hi hi!
Hallå där, min herre! Hur
står det till?
Jo, tack det är bra. Själv då?
Jodå, det rullar på. Vad
heter ni, förresten?
Jag heter Olof af Korv, men
brukar ibland kallas för
”Olle”.
Ha ha… ehm, jag menar
så trevligt. Vad sysslar ni
med på dagarna, då?
Jag jobbar på ett slakteri
som ägs av min farfar. När
han går i pension ska jag ta
över slakteriet.
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Jasså, ni stoppar korvar
på dagarna då?
Nja, oftast mest filéer som
vi säljer, men en och annan
korv brukar vi kränga iväg
också.
Och vad brukar ni göra på
fritiden? Grilla korv,
kanske?
Nej, på fritiden brukar jag
spela Monopol.
Jaha? Inget mer?
Nej, från det att jag kommer
hem från jobbet spelar jag
Monopol tills jag ska gå och
lägga mig. På helgerna kan
jag ibland sitta uppe ett helt
dygn och spela.
Mm, det lät ju kul. Vem
brukar du spela med?
Förut brukade jag spela med
min fru, men efter att vi
skiljde oss har jag fått spela
själv.
Spelar du själv? Blir inte
spelet väldigt lätt då?
Jo, men ibland brukar jag
hamna med flit på ”gå i
fängelse utan att passera gå”
för att göra det hela lite
svårare. Och på helgerna
brukar jag dricka en massa
alkohol, då blir det ännu
svårare att spela.

Ja… Det lät ju trevligt.
Från det ena till det andra,
ni har en lustig näsa,
tycker jag.
Ja, jag brukar får
kommentarer om min näsa
väldigt ofta. Ibland är det
riktigt oförskämda
kommentarer jag får, men
då brukar jag slå ner den
som sagt något oförskämt
om min näsa.
Ja, man måste ju visa att
man inte tål vad som helst.
Just det. Förresten så var du
väldigt nära att få en smäll
just nu.
Vad i helvete! Under hela
intervjun har jag kallat er
för ”ni” men sedan kallar
ni mig för ”du”! Då jag
fan ta och sluta nia er.
Duuuuuuuuuuuuuuu!
Namn: Olof af Korv
Ålder: 32 år
Kön; Man
Yrke: Slaktare
Intressen: Monopol
Intervju av Hugo 54:sson
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Tävling
Ni minns väl reglerna för
våra tävlingar? Vad bra, för
jag har nämligen glömt bort
dem.
Fråga 1: Vem har skrivit
låten ”Göran Persson in
da house”?
1: Reinfeldtkvintetten
X: Hiro Nakamura
2: AC/DC
Fråga 2: Vem har skapat
Tv-serien ”My name is
Earl”?
1: Greg Garcia
X: Bill Lawrence
2: Tim Kring
Fråga 3: Hur många
gånger har Xbox Man fått
sitt Xbox sönderslaget?
1: 32 gånger
Y: 75 gånger
2: 37 gånger, 48 om man
räknar med de gånger han
slog sönder det själv.
Fråga 4: Tror du din
mormor skulle vinna den
här tävlingen om hon
försökte?
1: Ja
X: Nej
2: Blåbärspaj
Fråga 5: Hur många dagar
tar det att äta en blåval?
1: 1
X: 546
2: 58
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Fråga 6: Hur mycket
kostar ett kilo apelsiner
om 24 år?
1: 656 kronor
X: 1 656 kronor
2: 10 656 dollar
Fråga 7: Vem vann förra
numrets tävling?
1: Det går ju att läsa här
intill. Idioter!
X: Bill Will Hill
2: Jan Fredriksson
Fråga 8: Hur många bar
är 48 pascal?
1: 3 564 586 bar
X: 0,0004800 bar
2: 12 bar
Fråga 9: Vilken kvinna
har skrivit de roligaste
böckerna?
1: Camilla Läckberg
X: Olga Lawrence-Larsson
2: Julia Black
Fråga 10: Om man har 20
kronor, och köper en bil
för 347 000 kronor, hur
mycket har man kvar då?
1: 12 kronor
X: Man är skyldig banken
346 980 kronor plus ränta
2: Det beror på, om man
fick pruta eller inte när man
köpte bilen

1:a pris
5 kronor
2:a pris
Begagnad el-tejp
3:e pris
En klapp på kinden
4:e pris
Skäll
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 1
Fråga 2: 1
Fråga 3: 1
Fråga 4: 1
Fråga 5: 1
Fråga 6: 1
Fråga 7: 1
Fråga 8: 1
Fråga 9: X
Fråga 10: 2
Förra numrets vinnare:
• 1:a pris, en begagnad
snus, vanns av Tore
Afrideksson.
• 2:a pris, ett sår, vanns
av Jan Jansson. Han
fick också ett plåster
som bonus.
• 3:e pris,
mandarinskal, vanns
av Pontus von USBminne.
• 4:e pris, beröm, vanns
av Baldrick.
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Torgnys sida
En nyårskrönika

Ja, nu har det nya året
börjat, så därför vore en
nyårskrönika på sin plats.
Åtminstone tyckte Uy det,
och sade åt mig att jag
skulle skriva en. Själv så
tyckte jag det var en dålig
idé, men eftersom det är Uy
som är chef så hade jag inte
mycket att säga till om.
Det är faktiskt andra gången
nu, som han använder sin
makt till att bestämma över
innehållet i min sida. Jag
funderar på om jag ska ringa
till facket och anmäla
honom för maktmissbruk.
Men å andra sidan, om jag
gör det så kanske han får
sparken, och då kanske de
anställer en annan
chefsredaktör som
bestämmer sig för att ta bort
min sida. Hemska tanke!
Bäst at jag låter bli.
Jo, nyår var det den här
krönikan skulle handla om.
Vissa brukar fira in nyåret
med att dricka stora
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mängder alkohol. Andra
dricker bara saft på
nyårsaftonen. Själv brukar
jag inte bry mig så mycket
om nyårsfirandet. Jag
dricker en öl till middagen
och stannar uppe till
tolvslaget för att se
fyrverkerier, sedan går jag
och lägger mig.
Anledningen till detta tama
firande är att de senaste tre
åren har jag haft feber på
nyårsafton. Det slår aldrig
fel, febern kommer alltid på
nyårsafton, och sedan blir
jag sängliggandes flera
dagar. Jag antar att det är för
att jag sällan är sjuk under
övriga året, utan kroppen
sparar febern tills på nyår.
Det kanske är så att
kroppens celler har regler
och förordningar som säger
minst antal dagar man måste
vara sjuk varje år. Och
eftersom jag inte har varit
sjuk så mycket under året så
måste kroppen insjukna runt
nyår för att inte få böter och
straffavgifter för att
sjukdomskvoten inte har
uppfyllts.
När jag tänker efter så
kanske det inte var någon
dum teori, trots allt. Jag
kanske ska ta och visa den
för Professor C Hallomsaft
och höra vad han tycker.
Han totalratade de

vetenskapliga fakta jag
pressenterade i förra numret,
så jag kanske kan reta
honom ännu mer om jag
skickar den här texten till
honom också. Det är alltid
kul att reta professorn, för
han har så roliga sätt att
uttrycka sin ilska på. Han
brukar skriva texter i storlek
72, så att en mening tar upp
en hel A4. jag brukar alltid
skratta när jag ser hans
texter. Synd att han inte får
skriva hela sidor längre,
utan bara har en lite spalt på
sista sidan i tidningen.
Fast när jag tänker efter så
kanske det är bra att han
bara har en liten spalt i slutet
av tidningen att skriva på.
Förut hade han ju en hel
sida, men sedan togs den
bort och ersattes av min sida
med krönikor. Så om de
skulle bestämma sig för att
ge professorn en hel sidas
utrymme igen vore det med
största sannolikhet min sida
som skulle ryka, och då
skulle jag bli arbetslös igen.
Hemska tanke!
Av: Torgny Nesskall
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Sista sidan

Nästa nummer:

Då var det återigen dags att
skriva de sista spalterna i
tidningen. Som ni kanske
märker lyckades vi hålla
våra deadlines den här
gången. Det är ingen som
förstår hur det gick till, men
en kvalificerad gissning
vore att det beror på att Larz
Kristerz vann första pris i
dansbandskampen. Det gav
oss extra stor arbetslust.

Vad som ska vara i nästa
nummer har vi ännu inte
bestämt. Kom igen nu, hur
ska vi kunna veta vad som
kommer i nästa nummer när
vi fortfarande håller på med
DETTA nummer. Ibland
undrar jag hur den som kom
på idén med ”nästa nummerspalt” tänkte egentligen.

Nyheter

urgel.pannkaka@slaktar-stig.se

5-årsjubileum
Javisst! I höst fylle Slusk
Bladet fem år! Det kommer
självklart att firas med ett
extra tjockt dubbelnummer i
höst. Även andra
överraskningar väntar då.
Mer än så kan vi inte säga i
nuläget. För vi vill vara
märkvärdiga och låtsas att vi
har information som är
hemlig.

så svarar han på din fråga.
Månadens brev:

Professorns spalt

Fråga Urgel
Har du problem med att
hålla nyårslöftena, krånglar
arbetsförmedlingen, eller
behöver du hjälp med
vedhuggningen?
Hos Urgel Pannkaka är alla
frågor välkomna. Skicka
honom ett mail,

Hejsan!
Ibland brukar jag få stryk på
jobbet. Vad ska jag göra för
att slippa det? Svara fort,
annars får du se på fan. Din
jävla slashas till missbildad
åsneliknande apjävel!
Ollo Kollo
Svar:
Du kan ju prova att sluta
säga nedlåtande saker till
alla du möter.

Ännu en gång har helidioten
Torgny Nesskall skrivit en
massa korkat dravel i sin
krönika. Jag måste bara tala
om att ni inte ska tro på det
han sitter och ljuger ihop.
Professor C. Hallomsaft

Nåja, vi kan ju åtminstone
lova det vanliga som vi har i
varje nummer: Tävling,
följetång, serier, Torgny
Nesskalls krönika och en
korkad intervju.
Egentligen skulle vi vilja
lova lite mer saker, men vi
vet inte riktigt om vi kan
leverera det vi lovar, så
därför är det nog bäst att vi
låter bli. Annars kanske vi
blir åtalade för falsk
varudeklaration och får sitta
åtta år på Kumla, Österåker
eller Mariefredsanstalten.
Egentligen var det tänkt att
detta nummer skulle komma
ut i februari, men vi var ute i
så gid tid at tvi ger ut det i
januari istället. Därför borde
nästa nummer komma ut i
mars, istället för april som
det var tänkt från början.
Klart slut, mera krut!

