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Ingen Rubrik 
Nej, denna ledare får ingen 
rubrik, för jag kunde inte 
komma på någon. Det 
händer ibland att jag inte har 
någon fantasi, och därför 
måste använda första, bästa 
ord som dyker upp i huvudet 
på mig. 
 
I detta nummer har vi en hel 
del nyheter att pressentera. 
Den första är att Torgny 
Nesskall har skrivit en bok 
(!). Dessutom har han mutat 
redaktionen att göra reklam 
för boken i detta nummer. 
Han mutade oss med stryk, 
om vi gör som han säger 
kommer han alltså att ge oss 
stryk. Han är inte riktigt 
klok, den där Nesskall. 
Ibland undrar jag hur det är 
ställt i skallen hos honom. 
 
 
 

Den andra nyheten är att nu 
börjar vi närma oss våren, 
och på tal om vår, så har vår 
alldeles egna serietecknare, 
AAIII, ritat klart det första 
avsnittet av serien ”John 
Locke Tvala” som finns att 
läsa i detta nummer. 
Anledningen till att det tog 
så lång tid mellan 
pilotavsnittet som vi 
publicerade under 2007 och 
detta avsnitt är att vi inte 
visste riktigt i vilket format 
serien skulle göras. 
Dessutom är tecknaren lat 
och har låtit manuset ligga i 
över ett år innan han började 
rita serien. Men nu är det 
uppklarat, och 
förhoppningsvis kommer ett 
nytt avsnitt att finnas i varje 
nummer av Sluskbladet. 
 
I övrig har vädret varit bra, 
bortsett från de dagar vi har 
haft -30°. Då tycker man att 
det är varmt och skönt vid  
-10°. 
 
 
Uy, chefsredaktör och 
oansvarig utgivare 
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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. Jag måste ta 
och kolla upp om vi 
verkligen har den adressen. 
 
Färg?? 
Oftast brukar er (värdelösa, 
kan tilläggas) serier vara i 
svartvitt, men ibland är de i 
färg. Hur kommer det sig, 
kan ni inte bestämma er för 
hur ni ska ha serierna? 
Klasse Kling 
 
Svar: 
Jo, käre Klasse. Det beror på 
att oftast brukar serierna 
vara det sista som görs i 
varje nummer, och då är det 
så bråttom att få klart den, 
att vi inte hinner något annat 
än svartvitt.  
Men ibland, som i förra 
numret, låg vi så långt före 
planeringen, att vi hann 
vänta på att serietecknaren 
skulle hinna färglägga 
serien. 
Uy 
 
En bäver! 
Jag såg en bäver på Tv 
häromdagen. Har var 
skivbolagsdirektör och rökte 
cigarr. Konstigt, tycker jag. 
Algot 

Sent! 
Det är sent. 
Tycker jag 
Inget illa men’t 
Att det inte längre är dag. 
Sture 
 
Svar: 
Men snälla, om ni måste 
skicka in dikter kan ni väl 
åtminstone hitta på egna 
dikter. Jag vet mycket väl att 
den dikten har du stulit från 
Josef Grötrigssons 
diktsamling ”Bland hundar 
och trasiga katalysatorer”, 
utgiven 1969. Jag har mailat 
upphovsmannen, och han 
säger att han ska skicka sina 
advokater till dig redan i 
kväll. 
Urgel Pannkaka 
 
Edera jävlar! 
Ni lär höra av mina 
advokater mycket snart.  
Josef Grötrigsson 
 
Svar: 
Men det var ju inte oss, utan 
Sture du skulle åtala, din 
jävla idiot! Gör om, gör rätt!  
Urgel Pannkaka 
 
Hurra! 
I dag hade de extrapris på 
brännvin hos systembolaget. 
Jag köpte hem tre flaskor, 
men behövde bara betala för 
två. 
Albert af Rock 
 

Gatukorkad 
Torgny Nesskall har skrivit 
en bok, och vi undrar ju 
såklart: vad tycker ni om 
det? 
  Boris Larsson
  31 år 
  Hårdrockare 
 
Nej, det tycker jag var 
dåligt. De borde ha gjort 
filmen först, så jag slipper 
läsa någon bok. 
 
  Fiskefarfar 
  73 år 
  Sportfiskare 
 
Jasså, han har gjort det, ja? 
Får jag lukta på er, ni luktar 
då inte sprit. Jag tycker ni 
ska gå hem och vila, ni 
verkar väldigt uppjagad. 
 
  Lars Deskjet 
  Ganska ung 
  Tomatodlare 
 
Handlar boken om tomater? 
I så fall tycker jag det är bra. 
Om den inte gör det kan 
författaren dra åt helvete. 
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Recensioner 
Nu har vi gett horoskop-
författaren sparken, så från 
och med nu kommer vi att 
recensera saker på den här 
sidan istället. Det kan vara 
allt från filmer och musik 
till cykelpumpar och 
likströmsaggregat som vi 
recenserar på den här sidan.  
 

Bok 

 
Urgens Återkomst  
av Torgny Nesskall, 2009 
 
Nu har jag visserligen inte 
läst den här boken, men det 
betyder inte att jag inte kan 
recensera den. Torgny 
Nesskall är en av de 
personer jag avskyr mest i 
hela världen, och därför 
tänker jag totalsåga hans 
skräproman. Det är den 
sämsta bok jag någonsin inte 
läst, så jag avråder alla från 
att läsa den. Betyg: 0/5 
Professor C Hallomsaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film 

 
Rondellupproret, 2004 
En film som handlar om ett 
rondellbygge i Älvdalen. 
Min favoritreplik därifrån är 
”Jävla storstadsfasoner”. 
Betyg: 3/5 
Urgel Pannkaka 
 
 

Musik 

 
Bengt Nöjds missnöjda 
orkester - Sista slagsmålet 
Bengt nöjds senaste album 
överraskar på nytt! När jag 
hörde hans förra skiva 
trodde jag att han hade nått 
bottnen och gjort sitt sämsta 
album någonsin. Men så 
släpper han ett album som är 
ännu sämre, gissa om jag 
blev överraskad! 
Betyg: 1/5 
Uy 
 
 
 

Månadens slusk 

 
Smälphete Sigge 
Månadens slusk är en redig 
påg. Han heter Smällphete 
Sigge och är både musiker 
och bonde samtidigt. 
Dessutom jobbar han på 
bonnaradion Radio 
Abonnerad.  
 
När Radio Abonnerads 
programledare och tekniker 
hamnar i slagsmål är det 
Smällphete Sigge som rusar 
in i studion och lägger på en 
skiva så att de kan lugna ner 
de bråkande under tiden.  
När slagsmålet sedan är 
avstyrt går Smällphete Sigge 
ut i ladugården igen och 
fortsätter att mjölka korna, 
istället för att ta åt sig äran 
för att han hindrat 
programledaren och 
teknikern från att riva hela 
studion.  
Det är sådana bedrifter som 
gör att man blir Månadens 
slusk. Grattis, Smällphete 
Sigge! 
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Följetång 
I rymden kan ingen höra 
dina idiotiska uttalanden 
Del 2 
Resumé: Året är 2047. Kurt 
Alcyra är på väg till planeten 
Axylophon för att leta efter 
intelligent liv. Men när han 
kliver ombord på sitt rymdskepp 
upptäcker han att piloten, Yxel 
Pølsen, är berusad.  
 
Samma sekund som 
rymdskeppet lämnade 
marken ångrade Kurt att han 
låtit Yxel köra fast han var 
berusad. Kurt kände hur det 
skakade i hela rymdskeppet 
när det lyfte, det skakade så 
mycket att Kurt ramlade av 
sin stol och slog huvudet i 
golvet.  
Slaget i huvudet gjorde att 
Kurt slocknade direkt, och 
det var kanske lika bra, så 
slapp Kurt se hur illa hans 
pilot körde. 
 
När Kurt vaknade hade 
rymdskeppet redan lämnat 
jorden och var på väg ut mot 
de yttre delarna av 
solsystemet. Egentligen var 
rymdskeppet ganska 
långsamt, men Kurt hade 
trimmat upp det lite grann, 
så att det åtminstone skulle 
klara av 34 ljusår per 
sekund.  
Kurt satte sig på sin stol 
igen och fortsatte att läsa i 
sin morgontidning. 
Rymdskeppet hade slutat 

skaka, så nu skulle nog 
resan bli lite lugnare. Men 
lugnet varade inte någon 
längre tid, för helt plötsligt 
började rymdskeppets 
kollisionslarm att tjuta. 
 
Kurt slängde ifrån sig 
tidningen och sprang in i 
förarhytten för att se vad 
som stod på.  
Det var ingen vidare trevlig 
överraskning som väntade 
Kurt när han öppnade 
förarhyttens dörr. Där inne 
fann han piloten Yxel ligga 
och sova på golvet. 
– Helvete! Skrek Kurt innan 
han rusade fram till 
kontrollpanelen och försökte 
desperat styra undan 
rymdskeppet från en 
asteroid.  
 
Rymdskeppet lyckades, tack 
vare Kurts snabbhet, 
undvika att krocka med 
asteroiden, men en del av 
rymdskeppet tog ändå i 
asteroiden. Det blev inga 
större skador, men 
rymdskeppets GPS-antenn 
slets av, så rymdskeppets 
navigationssystem blev helt 
obrukbart. 
 
– Upp med dig, din 
odugling! Ropade Kurt åt 
Yxel och hällde en kruka 
vatten över honom. 
– Öhhh, fo’ faen! Sade 
piloten med en hes röst. 

– Titta vad du har ställt till 
med, din jävla pajas! Hur 
ska vi nu hitta till 
Axylophon? Sade Kurt och 
pekade på en svart skärm 
som förut visade vägen det 
resmål man hade ställt in i 
navigationssystemet.  
Yxel bara skakade på 
huvudet och gick bort till en 
väska som låg bakom 
pilotens stol. Han plockade 
fram en dunk ur väskan och 
skruvade av korken för att 
dricka, men Kurt slet ifrån 
honom dunken och hällde ur 
innehållet i en 
avloppsbrunn. 
 
– Nej, nu jävlar får du 
skärpa dig! Det är ditt fel att 
vi har hamnat i den här 
situationen, så du får ta och 
hitta på en lösning. 
– Fö’ faen, vi kan ju stanna 
vid en rymdmack och få 
rymdskeppet lagat. Sade 
Yxel med en röst som 
fortfarande var hes. 
– Och hur hade du tänkt dig 
att vi ska hitta dit utan 
navigationssystemet, då? 
Sade Kurt ilsket. 
– Vi får gå efter min 
intuition, fö’ faen. 
Nu ångrade Kurt bittert att 
han lämnat jorden med en 
berusad pilot bakom ratten. 
 
Fortsättning följer! 
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Intervju 
Med Per Djurman 

 
Ja, nu var det länge sedan vi 
hörde av vår favorit-
trädhatare, så därför 
bestämde vi och för att söka 
upp honom och höra vad 
han har för sig.  
Det var lite svårt att hitta Per 
Djurman, det måste jag 
medge. Efter inspelningen 
av filen ”Per Djurman goes 
mygg” lämnade han av 
någon konstig anledning sitt 
hem, och ingen visste vart 
han hade tagit vägen. Men 
efter en del efterforskning 
fick jag fram att han åkt till 
en liten avkrok vid namn 
Ostronsala. Så det var bara 
att packa väskorna och bege 
sig dit. 
 
Tjenare, Djurman! Hur 
står det till? 
Vem fan är du och vad fan 
vill du? Om du inte håller 
dig borta ska jag ta fram min 
eldkastare. Med den kan 
man kasta eld, för det är en 
eldkastare. Som man kastar 
eld med. 
 

Men kommer du inte ihåg 
vem jag är? Jag har ju 
intervjuat dig förut! 
Ja, när du kommit närmare 
så ser jag vem du är. Du är 
ju den där tönten som 
intervjuade mig för ett par år 
sedan. 
 
Tönt!? Varför blir jag 
alltid kallad för tönt av 
dem jag intervjuar? Din 
jävel! Du ska få se på fan! 
Jag ska intervjua skiten ur 
dig! 
Du blir då bara konstigare 
och konstigare. Vad är det 
för fel på dig egentligen? 
 
Ska du säga, du som hatar 
träd så mycket att det är 
på gränsen till sjukligt! 
Vad fan är det för fel med 
att hata de där vidriga 
varelserna som gör allt de 
kan för att göra livet surt för 
hyggliga människor? Fattar 
du inte att jag gör 
mänskligheten en tjänst när 
jag försöker utrota dessa 
djävulens bundsförvanter.  
 
Har du hört på dig själv 
någon gång. Om du tog 
och lyssnade på det du 
säger så skulle du höra 
hur otroligt löjligt det 
låter. 
Håll käften! Nu tar jag fram 
eldkastaren! 
 
 

Ha! I så fall tar jag fram 
vattenkastaren! 
Sluta göra narr av allt jag 
säger, din lille fjant! Om du 
inte skärper dig så går jag 
härifrån, och då blir det 
ingen intervju! 
 
Gå hem du, din mes! Det 
gör inget, för jag har 
nästan fått ihop tillräckligt 
med material för att fylla 
en hel sida. Det enda jag 
behöver göra är att fylla ut 
resten av sidan med fakta 
om dig, och det kan jag 
ljuga ihop själv. Ha ha ha! 
Vänta bara! Nästa gång vi 
möts är det jag som kommer 
att vinna! 
 
Sedan gick Per Djurman 
hem med svansen mellan 
benen för att slicka sina 
sår. 
 
Namn: Per Djurman 
Ålder: Knappt torr bakom 
öronen 
Yrke: Trädhatare 
Civilstånd: Skogsbo 
Aktuell: Fan, det glömde 
jag att fråga! 
Intressen: Trädfällning 
 
 
 
Intervju av Hugo 54:sson 
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Tävling 
Jag tar och kopierar in 
texten ifrån förra numret, lat 
som jag är: 
”Ni minns väl reglerna för 
våra tävlingar? Vad bra, för 
jag har nämligen glömt bort 
dem” 
Det var kanske ingen bra 
idé, men jag orkar inte 
skriva någon informativ 
text. I nästa nummer, 
kanske. 
 
Fråga 1: Vilket år föddes 
Jerry Lee Lewis? 
1: 1935 
X: 1927 
2: 2006 
 
Fråga 2: Vad heter 
Finlands president? 
1: Moud Olofsson 
X: Tarja Halonen 
2: Jerry Lee Lewis 
 
Fråga 3: Vilket år dog 
greven Henry III av Bar? 
1: 1999 
X: 1302 
2: 2002 
 
Fråga 4: Hur gammal är 
Algot af Starköl om 40 år? 
1: 78 år 
X: 15 år 
2: 564 år 
 
 
 
 
 

Fråga 5: Har ni ont i 
huvudet? 
1: Ja 
X: Ja… Jo 
2: Kanske 
 
Fråga 6: I vilket band 
spelar Sverker Perkins? 
1: Fantastic Tomato Fanatic 
X: Bonanza Burger Boys 
2: Min halvbror Örjans band 
 
Fråga 7: Vilket instrument 
spelar Sverker Perkins? 
1: Bas 
X: Mungiga 
2: Alla instrument som finns 
 
Fråga 8: vad heter Sverker 
Perkins son? 
1: Jannne Långben 
X: Sverker Perkins Jr 
2: Algot af Starköl 
 
Fråga 9: Jaha, men vet du 
vad hans dotter heter, då? 
1: Nej 
X: Ja 
2: Han har ingen dotter 
 
Fråga 10: Det har han 
visst! Tala om nu vad hon 
heter! 
1: Olga Perkins 
X: Gfdhy Perkins 
2: Men är du helt du i 
huvudet? Han har ingen 
dotter, ska det vara så svårt 
att fatta!? 
 
 
 

1:a pris 
Ett avklippt buntband 
2:a pris 
Stryk 
3:e pris 
En isbit 
4:e pris 
Glasskärvor 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: X 
Fråga 2: 2 
Fråga 3: 1 
Fråga 4: X 
Fråga 5: X 
Fråga 6: 1 
Fråga 7: 1 
Fråga 8: 2 
Fråga 9: 2 
Fråga 10: Inget var rätt 
 
Förra numrets vinnare: 

• 1:a pris, fem kronor, 
vanns av Willie 
Blackfish. 

• 2:a pris, en begagnad 
el-tejp, vanns av Jan 
Jansson. 

• 3:e pris, en klapp på 
kinden, vanns av 
Leif-Runar. Men han 
avstod från priset 

• 4:e pris, skäll, var det 
ingen som vann, så vi 
skänkte bort priset till 
Urgel Pannkaka 
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Torgnys sida 

 
 
Som ni säkert redan vet så 
har jag skrivit en bok, och 
jag lurade i Uy att vi skulle 
göra reklam för den i detta 
nummer. Han tyckte att jag 
inte var klok som mutade 
med stryk, men Uy borde 
vara ännu galnare, som tar 
emot mutan. Men nu 
försöker den elaka 
människan Professor C 
Hallomsaft sätta stopp för 
detta, genom att ge min bok 
bottenbetyg.  
 
Egentligen har jag inget 
emot att folk skriver vad de 
tycker om boken i sina 
recensioner, med eftersom 
professorn inte har läst 
boken tycker jag att hans 
recension är lite orättvis. Ett 
tag tänkte jag att jag skulle 
hämnas på honom, men 
sedan insåg jag att han är ju 
en så betydelselös person att 
ingen lär ju ens bry sig om 
att läsa det han skriver, så 
därför har nog ingen läst 
hans recension. 
 
Men nu skiter jag i 

professorn, och istället ska 
jag berätta lite om min bok. 
Den heter ”Urgens 
Återkomst”, men det är 
ingen uppföljare. Och inte 
handlar det särskilt mycket 
om Urgen heller. Men 
”Urgens Återkomst” var den 
titel som passade bäst på 
boken. För, ärligt talat, visst 
vore ”Doktor Rutengrens 
resa” en mycket sämre titel? 
Eller tänk om boken hetat 
”Billy Örjansson – Zombie 
hating maniac”, då skulle 
nog ”Urgens Återkomst” 
låta som en bra titel ändå. 
 
Av någon konstig anledning 
valde min redaktör att citera 
Professorn på bokens 
baksida. Som ni kanske 
minns skrev han i ett äldre 
nummer utav Sluskbladet 
”Torgny Nesskall är en 
komplett idiot med 
tillhörande julgran”. Han 
använde då så stora 
bokstäver att den meningen 
tog upp nästan en hel sida, 
som ni kanske minns. Just 
den meningen har de tagit 
med på bokens baksida, fast 
då i normal storlek.  
 
Även en figur vid namn 
Magnus Maggnuss citeras 
på bokens baksida. Jag har 
ingen aning om vem han är, 
men det verkar som att han 
skriver för en tidning vid 
namn Miniräknarmagasinet. 

Jag kanske ska ta och 
inhandla ett nummer utav 
den och ta reda på vad han 
är för typ egentligen. 
 
Både Professorn och 
Magnus Maggnuss säger 
något om mig eller boken 
när de citeras på baksidan, 
så jag kan förstå varför 
deras citat finns med. Men 
något jag inte begriper är 
varför i hela fridens namn 
Emil i Lönneberga ska 
citeras för? Han säger ju 
ingenting om varken mig 
eller boken, så man kan ju 
fråga sig hur människan som 
knåpade ihop omslaget 
tänkte egentligen. 
 
Hur som helst, boken kostar 
120 riksdaler att köpa som 
pocket, och då får jag en (1) 
krona per sålt exemplar. Om 
ni föredrar att läsa boken 
framför daton i digital form 
kan man köpa den som PDF 
för 30 riksdaler, och då får 
jag tre (3) kronor per sålt 
exemplar. Boken kan man 
köpa via denna sida: 
https://www.vulkan.se/Prese
ntation.aspx?itemid=30651 
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Sista sidan 
Ah, det är alltid lika härligt 
att skriva sista sidan. Då vet 
man att tidningen snart är 
färdig, och man kan luta sig 
tillbaka och ta en pilsner. 
Om det inte är på en vardag, 
förstås. Då får man ta ett 
glas mjölk istället. 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
räkningarna, krånglar 
batteriet, eller behöver du 
hjälp med installationen av 
USA’s nye pressident? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Skicka 
honom ett mail, 
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se  
så svarar han på din fråga. 
Månadens brev: 
 
Hejsan! 
Jag vet inte rikigt vad jag 
ska ta mig till. Jag tänkte 
skriva till dig och fråga om 
någonting, men jag vet inte 
vad jag ska fråga om. 
Snälla, hjälp mig! 
Billy Haagren 
 
Svar: 
Du kan ju alltid titta på 
progremmet ”Vem vet 
mest” som brukar gå i ettan 
på helgerna. Där kan du 
hitta många intressanta 
frågor att ställa.  

 
 

Professorns spalt 
Äntligen fick jag en riktigt 
lång spalt att skriva! Det var 
länge sedan jag fick göra 
det. Jag tror jag ska ta och 
skriva med jättestora 
bokstäver, som jag brukade 
gör förr i tiden. 

Äntli
gen! 

Ah, det var något som jag 
saknat. Jag minns så väl de 
tiderna då jag hade en hel 
sidas utrymme i tidningen, 
och kunde använda 
jättestora bokstäver när jag 
skrev. Men vänta bara! Jag 
ska se till att helidioten 
Torgny Nesskall får sparken 
så jag får tillbaka min gamla 
sida. Mwuhahahahahah! 
Professor C Hallomsaft 

Nästa nummer: 
Ja, så här innan är det ju lite 
svårt att veta vad som 
kommer i nästa nummer. 
För det vet vi ju först när 
nästa nummer är färdigt. Så 
egentligen borde jag skriva 
denna spalt när nästa 
nummer är färdigt. Fast det 
går ju inte, för när nästa 
nummer är färdigt har detta 
nummers deadline varit för 
länge sedan. 
 
Men jag vet då att i nästa 
nummer kommer vi att ha 
Tävling, Torgnys sida, 
följetång och allt annat 
meningslöst trams som vi 
brukar ha i den här korkade 
tidningen. 
 
Nästa nummer kommer, om 
vi inte är alltför lata, att 
komma ut i maj månad. Med 
andra ord kommer det att 
vara vår och solsken när 
nästa nummer kommer ut. 
Det låter väl inte alltför 
dumt, va? 

 
Klart slut, mera krut! 


