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Jag kanske ska... 
… ta och variera mig lite. 
Jag brukar ju skriva i stort 
sett samma sak i den här 
spalten. Det brukar handla 
om vädret, om varför det 
nya numret blivit försenat 
och vilken färg jag har på 
mina kalsonger.  
Därför ska jag ta och skriva 
om något helt annat denna 
gång. Jag vet inte riktigt vad 
jag ska skriva om, men jag 
kommer nog på något snart. 
 
Nu vet jag! Jag ska ta och 
skriva om öl. Nej, förresten, 
det ska jag inte. Det kan 
hända att jag skrivit om öl 
förut, så det är bäst att jag 
låter bli. 
Istället ska jag skriva om 
lysrörsarmaturer. Det kan 
jag inte komma på att jag 
har skrivit om tidigare. Men 
å andra sidan kanske det 
finns en orsak till varför jag 

aldrig har skrivit om 
lysrörsarmaturer. Jag skulle 
gissa på att det inte finns 
något intressant att skriva 
om inom det ämnet. Det 
kanske inte var någon bra 
idé att skriva om 
lysrörsarmaturer ändå. Jag 
kanske ska ta och skriva om 
något annat, för det finns ju 
ingen som är intresserad av 
att läsa om lysrörsarmaturer 
i alla fall.  
 
Kanske jag ska prova att 
skriva om smink? Jag tycker 
att smink är helt onödigt, så 
jag ser ingen som helst 
anledning till att man ska 
kleta på sig sådant. Kanske 
jag inte borde skriva om det 
då… 
 
Nej, jag tror jag får fortsätta 
och skriva i samma gamla 
spår, för det verkar nästan 
omöjligt att komma på något 
nytt att skriva om. 
Så jag kan tala om att solen 
skiner, detta nummer väntas 
komma ut i tid och jag har 
ett par svarta kalsonger på 
mig. 
 
 
Uy, chefsredaktör och 
oansvarig utgivare 

 
 

Redaktion 
Dessa heltidsidioter arbetar 
för Sluskbladet: 
 
 

Uy  
Chefsredaktör 

 
 
 
Hugo 54:sson 
Reporter 

 
Torgny 
Nesskall 
Krönikör 

 
Lars Deskjet 
Kaffemuggs-
hållare 
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Hallomsaft 
Vetenskapsman 
 

 
Leif-Runar 
Försvarare av 
redaktionens 
åsikter 
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Insändare 
Ja, ni vet vad som gäller. 
Skicka era åsikter, frågor 
och klagobrev till  
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se 
Har ni otur så kanske Urgel 
svarar på breven, och har ni 
riktig otur så kommer 
breven att publiceras på 
denna sida. 
 
Ni igen! 
Varje gång jag försöker läsa 
Sluskbladet möts jag av 
samma, vidriga syn: hela 
tidningen är fylld av texter 
som skrivits av Sluskbladets 
redaktion. Jag blir lika 
irriterad varje gång, för jag 
tycker att Sluskbladets 
redaktion endast är en 
samling idioter som inte fick 
plats på Säters slutna 
avdelning. Snälla, låt någon 
annan skriva texterna i 
Sluskbladet, för jag tål bara 
inte Sluskbladets redaktion. 
Kent ”Kenny” Kentsson 
 
Svar: 
Om det nu är så hemskt att 
läsa Sluskbladet är det väl 
bara att du låter bli? Jag tål 
inte heller Sluskbladets 
redaktion, så därför läser 
inte jag Sluskbladet. 
Urgel Pannkaka 
 
Äntligen! 
Äntligen väder! 
Äntligen en doft av läder! 
Äntligen är ölen billig igen! 

Visst har jag skrivit en fin 
låt? Jag har gjort om texten 
till Nisse Hellbergs låt 
”Äntligen väder”, om ni inte 
märkte det. Men om ni 
märkte det ber jag er hålla 
truten, och inte tala om för 
så många att jag bara snor 
andras låtar. 
Per Litvonen 
 
Svar: 
Om du vill hålla det hemligt 
bör du låta bli att skriva om 
det i ett brev som du skickar 
till en tidning, Einstein!  
Urgel Pannkaka 
 
(inget ämne) 
DU ÄR SKYLDIG MIG 24 
KRONOR!!!!!!!BETALA 
FÖRE LUNCH ANNARS 
VRIDER JAG NACKEN 
AV DEJ!!!!!!!!!!! 
Leif-Runar 
 
Svar: 
Okej, jag lovar, jag ska 
betala! Bara du inte vrider 
nacken av mig! Eller vänta, 
detta brev var adresserat till 
Urgel. Jag tror inte att han 
läste det ännu, så jag ska ta 
och radera det för honom. 
Sedan ska jag titta på när 
Leif-Runar ger honom ett 
kok stryk. He he he! 
Uy 
 
 
 
 

Gatukorkad 
När sommaren kommer vill 
ju de flesta människor bada. 
Tillhör ni den badsugna 
människoskocken? 
 
 

Peter 
Ödekandh 
29 år 
Projektledare 
för process-
behandlad 
struktur-
differentiering 

Jag kan inte direkt säga att 
jag gör det, men jag gör det 
ändå. Jag gör det alltså, även 
om jag inte kan säga att jag 
gör det trots att jag inte kan 
säga att jag trots att jag inte 
kan säga att jag gör det gör 
det. Eller hur det nu var… 
 
  Lars Nelson 
  41 år 
  Vedhuggare  
 
Ja, det brukar vara gott att ja 
ett svalkande dopp efter 
jobbet. Gärna med en kall öl 
i anslutning till badandet. 
 

Elementspöket 
Runar 
Okänd ålder 
Spöke 

Jag är ett spöke. Ni ska vara 
rädda för mig, och inte 
intervjua mig! 
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Recensioner 
I detta nummer hade vi 
glömt att beställa hem 
produkter som vår panel 
kunde prova. Därför fick vi 
leta i våra hyllor och skriva 
omdömen i sista minuter, 
eller åtminstone var det 
tanken, men det hela 
urartade i en rejäl 
pajkastning. 
 

Bok 
Instruktionsboken för 
Kanon Prixma MP3-520.2 
En väldigt informativ 
instruktionsbok, som hjälper 
både oerfarna och 
avancerade användare på 
bra sätt. Det enda jag skulle 
vilja klaga på är bokens 
tjocklek, vilket beror på att 
texterna i boken finns i 20 
olika språk. 
Betyg: 3/5 
Professor C Hallomsaft 
 

En till bok 
Torgny Nesskall, den 
jäveln. 
Av P. C Hallomsaft 
Den här boken har jag 
skrivit själv. Den handlar 
om alla fel och misstag som 
Torgny Nesskall har begått 
under sitt liv. Om ni inte 
tycker om Torgny Nesskall 
är denna bok verkligen 
något för er. Ni som tycker 
om Torgny Nesskall bör 
också läsa den, så kanske ni 

också kommer under fund 
med vilken talanglös idiot 
han verkligen är. Helt klart 
läsvärd, utom för 
analfabeten Torgny 
Nesskall, som inte vet hur 
man uppskattar bra 
litteratur. 
Betyg: 5/5 
Professor C Hallomsaft 
 

Film 
Professor C Hallomsaft, 
den jäveln. 
Detta är egentligen ingen 
riktig film, utan bara en titel 
som jag har hittat på. 
Anledningen till varför jag 
gjorde det är enkel; jag ville 
bara tala om hur less jag är 
på att Professor C 
Hallomsaft ständigt ska 
baktala mig och kalla mig 
för en massa elaka saker. 
Om han inte slutar med det 
snart så kanske jag börjar 
vara ännu elakare tillbaka. 
Betyg: 0/5 
Torgny Nesskall 

 
Musik 
Urgel Pannkakas orkester 
- All hail starköl 
Den skivan är dålig, köp den 
inte, den är inte värd några 
pengar. 
Betyg: 2/5 
Leif-Runar 
 
 
 

Månadens 
slusk(ar) 

Mona Slavén och Robert 
Skagg-Johansson 

 
Dessa två är det säkert ingen 
som vet vilka det är. Jag vet 
det inte ens själv, så jag ska 
ta och hitta på något om 
dem. Eller jag menar, jag 
ska TA REDA på något om 
dem.  
 
Mona Slavén föddes i den 
lilla byn Södervilan utanför 
den Spansk-Tyska 
västkusten. När hon var 47 
år gammal flyttade hon 
därifrån och grundade 
företaget Fotsvettsdoftande 
Parfym AB. 
Robert Skagg-Johansson 
föddes inte alls, utan han 
dök bara upp ur tomma 
intet. Mystiskt, men så var 
det. När han var 17 år 
gammal tog han anställning 
hos Fotsvettsdoftande 
Parfym AB som 
essensframställare.  
 
Som om ni någon gång 
stöter på en person med 
stark fotsvett använder 
denne säkert parfym från 
Fotsvettsdoftande Parfym 
AB, och det är säkert Robert 
som producerat råvarorna 
till den parfymen. 
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Följetång 
I rymden kan ingen höra 
dina idiotiska uttalanden 
Del 3 
Resumé: Året är 2047. Kurt 
Alcyra är på väg till planeten 
Axylophon för att leta efter 
intelligent liv tillsammans med 
den berusade piloten, Yxel 
Pølsen. Efter en rad smärre 
missöden har de båda 
rymdfararna stannat till på en 
rymdmack. Kurt har lämnat in 
rymdskeppet på lagning i 
mackens verkstad, men han vet 
ännu inte vilken dålig idé det var 
att låta Yxel sova i rymdskeppet 
när det är inne på lagning. 
 
Efter att ha ätit upp sin 
smörgås och druckit upp 
kaffet lutade sig Kurt 
tillbaka och tog en tupplur. 
Men plötsligt hörde han ett 
gnisslande ljud som var så 
starkt att det skar i öronen. 
Kurt blev tvärvaken och 
reste sig upp och höll för 
bägge sina öron.  
Kurt kunde inte förstå vad 
som orsakat detta ljud, men 
plätsligt slog det honom: 
Yxel! Den alkoholiserade 
piloten hade säkert vaknat 
och ställt till med ett jäkla 
oljud inne i rymdskeppet. 
 
Med långa kliv halvsprang 
Kurt till Mackens garage. 
För varje steg han tog 
ångrade Kurt mer om mer 
att han tagit med sig Yxel ut 
på sin resa.  
 

När Kurt öppnade dörren till 
verkstaden fick han sig en 
rejäl chock. Visserligen 
hade han förberett sig 
mentalt och tänkt upp en 
massa hemska scenarion, 
men detta var ändå mer än 
han kunnat föreställa sig: 
 
På golvet låg samtliga 
verkstadsarbetare 
medvetslösa, några var 
bundna, andra var bara 
nerslagna. Det låg också 
fullt med verktyg på golvet, 
det såg ut som om de använt 
verktygen till att försvara sig 
från sin angripare.  
Men det som chockade Kurt 
mest var ändå att det inte var 
hans eget rymdskepp, utan 
ett annat rymdskepp, som 
blivit totalvandaliserat.  
 
Kurt drog en suck av 
lättnad, men han ångrade sig 
strax efteråt när han såg vem 
det vandaliserade 
rymdskeppet tillhörde. Det 
var in ingen mindre än 
Zverkar Fakturar, ledare för 
den galaxens mest fruktade 
maffialiga, som ägde 
rymdskeppet. När Kurt 
insåg detta tog han 
reflexmässigt ett par steg 
bakåt och ramlade över ett 
omkullvält oljefat. 
 
När Kurt kommit på benen 
igen letade han rätt på Yxel 
och sade åt honom att de 

måste lämna macken genast, 
innan maffian fick tag på 
dem. Yxel sluddrade till 
svar: 
– Men jag måshte handla öl! 
– Nej, det har vi inte tid 
med, sade Kurt med en 
husterisk röst hysteriskt och 
slet in den berusade piloten i 
rymdskeppet. 
 
Kurt slängde in Yxel i sin 
hytt så han fick sova ruset 
av sig och gick själv och 
satte sig bakom 
rymdskeppets spakar. Kurt 
hade inte så mycket 
erfarenhet av rymdkörning, 
men nu hade han inget annat 
val. Han startade 
rymdskeppet och såg att 
verkstadsarbetarna hade 
hunnit laga det mesta innan 
de blev nerslagna av Yxel. 
 
Utan några problem 
lyckades Kurt lyfta med 
rymdskeppet och lämna 
macken. Kurt tänkte att han 
fick komma tillbaka och 
betala för reparationen och 
allt som Yxel förstört en 
annan gång. Nej, förresten! 
Egentligen var det Yxel som 
borde betala, det var ju ändå 
han som förstört allting. 
Men plötsligt fick Kurt se en 
obehaglig syn i backspegeln. 
De var förföljda utav 
Zverkar Fakturars 
rymdflotta!  
Fortsättning Följer! 
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Intervju 
Med Bertil Dingsson 

 
Ibland undrar jag var Uy 
hittar alla personer han säger 
åt mig att intervjua. Han 
tycks ju hitta de mest 
skumma personer med de 
allra konstigaste namnen. 
Hör bara vilket konstigt 
efternamn den person jag nu 
ska intervjua har. Dingsson. 
Det måste vara ett av 
historiens mest korkade 
namn sedan 1727. Jo, det 
har faktiskt funnits en 
person som hette 1727. Men 
det tog inte lång tid innan 
han bytte namn till Stig von 
Rollo. 
Nog om det, nu ska jag 
intervjua Dingsson! 
 
Hejsan, herr Dingsson. 
Har veckan varit ding, 
eller jag menar: Har 
veckan varit bra? 
Den har varit bra. 
 
Vad jobbar ni med? Jag 
har hört rykten om att ni 
är ding, eller jag menar: 
att ni är vaktmästare. 
Jag är vaktmästare. 
 
Vad sysslar ni med på er 
fritid? Ni kanske är lite 

ding? Eller jag menar: Ni 
kanske är intresserad av 
sport? 
Jag är intresserad av sport. 
 
Är ni ding? Eller, jag 
menar: Är ni intresserad 
av någon speciell sport? 
Jag är intresserad av en 
speciell sport. 
 
Vilken sport, är ni ding? 
Eller, jag menar: Vilken 
sport är ni intresserad av?  
Jag är intresserad av fotboll. 
 
Spelar ni något själv, eller 
är ni ding? Eller jag 
menar: är ni bara 
intresserad av att titta på 
fotboll. 
Jag spelar lite själv. 
 
Jasså, är ni ding? Eller jag 
menar: Är ni professionell, 
eller är det bara på roligt 
ni spelar? 
Jag är professionell. 
 
Verkligen? I vilken 
division är ni ding? Eller, 
jag menar: I vilken 
division spelar ni? 
Jag spelar i division 95. 
 
Jaaaaa, det blir nog bra 
med det. Har ni några 
dinga intressen? Eller, jag 
menar: Har ni några 
andra intressen? 
Jag har andra intressen. 
 

Okej, får man fråga om ni 
är ding? Eller, jag menar: 
Får man fråga vilka? 
Nej. 
 
Varför inte? Är ni ding? 
Eller, jag menar: Är era 
andra intressen hemliga? 
De är hemliga. Men jag talar 
om ändå: Jag leker med 
dockor. 
 
Okej, ni är verkligen ding, 
och nu menar jag det! 
Adjö! 
 
Namn: Bertil Dingsson 
Yrke: Vaktmästare 
Ålder: 42 
Civilstånd: Sär-bo 
Familj: Två katter och en 
till. Alltså tre katter. 
Civilstånd: Se svaret tre 
rader upp. 
Intressen: Fotboll och att 
leka med dockor. 
Favoriträtt: När han hade 
fem rätt på stryktipset. 
 
Intervju, som vanligt, av 
Hugo 54:sson 
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Tävling 
Äntligen är det dags för 
tävlingen där man kan vinna 
fina priser. Här har ni några 
exempel på priser som 
delats ut under åren: En 
sten, beröm, stryk, använda 
tandpetare och en dejt med 
Leif-Runar, för att nämna 
några. Om du också vill 
vinna något fint behöver du 
bara svara på frågorna här 
och skicka svaren till oss.  
 
Fråga 1: Vilket år spelades 
skivan ”Johnny Cash på 
Österåker” in? 
1: 1972 
X: 1973 
2: 1772 
 
Fråga 2: Vad heter Leif-
Runar? 
1: Vadå, i efternamn? 
X: Leif-Runar 
2: Han har inget namn 
 
Fråga 3: vem kan dricka 
mest öl? 
1: Leif-Runar 
X: Korkil 
2: Jag kan bärga i mig en hel 
tankbil med öl 
 
Fråga 3: Vem har skrivit 
boken ”Urgens 
Återkomst”? 
1: Torgny Nesskall 
X: Leif-Runar 
2: Jag läser inte böcker, så 
hur fan ska jag veta? 
 

Fråga 4: Är Leif-Runar 
stark? 
1: Ja 
X: Nej 
2: Vad fan, handlar alla 
frågor om Leif-Runar? 
 
Fråga 5: Vad heter Willie 
Nelson? 
1: Owe Thörnkvist 
X: Willie Nelson 
2: Hade vi inte en liknande 
fråga nyss? 
 
Fråga 6 ? 
1: ! 
X: % 
2: Men frågan, då? 
 
Fråga 7: Vilket kom först, 
hönan eller ägget? 
1: Owe Thörnkvist 
X: Hönan 
2: Ägget, men det gick 
sönder, så hönan vann ändå 
 
Fråga 8: Vem är 
sluskigast? 
1: Owe Thörnkvist 
X: Leif-Runar 
2: Ett spöke 
 
Fråga 9: Oj, oj, oj! 
1: Aj, aj, aj! 
X: Billy Boy! 
2: Det var väl ingen fråga! 
 
Fråga 10: Gillar ni öl? 
1: Nej, öl är piss 
X: Ja 
2: Nej, jag föredrar Whiskey 
 

1:a pris: 
En stump antennkabel 
2:a pris: 
En sten 
3:e pris: 
En papperslapp 
4:e pris: 
Luft 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: 1 
Fråga 2: 1 
Fråga 3: 1 
Fråga 4: X 
Fråga 5: X 
Fråga 6: X 
Fråga 7: 2 
Fråga 8: 2 
Fråga 9: 2 
Fråga 10: Inget var rätt 
 
Förra numrets vinnare: 

• 1:a pris, en kabelsko, 
vanns av Bert 
Bertsson. 

• 2:a pris, en trasig 
penna, vanns av Urgel 
Pannkaka. 

• 3:e pris, ett frimärke, 
vanns av Super Mario 
Långben 

• 4:e pris, ingenting, 
vanns av Jan af 
Ragnirdä 

Och, ja, jag vet att det är 
precis samma vinnare som i 
förra numret! 
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Torgnys sida 
 
Jag hatar att ha skrivkramp. 
Det hände ju faktiskt att jag 
har det ibland. Men oftast 
när jag har skrivkramp 
brukar jag sätta mig ner och 
börja skriva ändå, och helt 
plötsligt så har skrivandet 
kommit igång av sig självt. 
 
Men ibland kan man behöva 
en extra inspirationskälla för 
att komma igång.  
Och, ja, jag har använt 
alkohol som 
inspirationskälla, så ni kan 
sluta fråga nu. Jag blir så 
irriterad, varje dag får jag 
minst 14 brev från personer 
som frågar om jag dricker 
alkohol när jag skriver mina 
texter. Nej, jag ÄTER 
alkohol när jag skriver mina 
texter, vad fan trodde ni? 
 
Förresten så är det bara 
ibland som jag skriver 
samtidigt som jag dricker 
alkohol. Oftast så är jag inte 
ens hemma när jag dricker. 
Jag brukar sitta i en bar och 
tömma glas efter glas. 
Ibland kommer pubens 
ägare och skäller på mig för 
att jag tömmer glasen på 
golvet istället för i min mun. 
Men då säger jag åt ägaren 
att jag har betalat för min öl, 
så vad jag gör med den är 
min ensak. Då brukar det 
hända att ägaren kallar på 

vakterna som bär ut mig 
från puben. Sedan svär jag 
och säger att jag aldrig mer 
ska gå till den puben. Eller 
åtminstone inte på en vecka. 
 
Ibland händer det också att 
jag sitter hemma hos någon 
annan och super. Men det är 
sällan jag sitter hemma hos 
samma person flera gånger. 
För oftast brukar jag bara bli 
hembjuden en gång, efter 
det brukar dem släcka 
lamporna och låtsas att det 
inte är någon hemma när jag 
går förbi. 
Anledningen till denna 
otrevliga behandling är att 
när jag är på besök hos 
någon har jag två öl med 
mig. Den ena ölen ger jag 
bort och den andra ölen 
dricker jag själv. Sedan får 
värden hålla mig med dryck 
resten av kvällen. När de väl 
har börjat bjuda mig så 
dricker jag ur glas efter glas, 
ända tills jag går hem. Jag 
brukar gå hem vid halv tio 
på morgonen. Ibland kan det 
hända att jag går hem lite 
tidigare, om husets värd får 
slut på dryck.  
 
Så därför brukar jag för det 
mesta bara hälsa på en gång, 
sedan blir det inget mer. 
Som sagt, det är därför jag 
inte skriver texter på fyllan 
så ofta. 
Torgny Nesskall  
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Sista sidan 
Ser man på, nu var ju sista 
sidan här, och ni vet väl vad 
det innebär? Över till Urgel! 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
ligströmsaggregatet, 
krånglar skotern, eller 
behöver du hjälp med 
förstörelse av bevismaterial? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Skicka 
honom ett mail, 
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se  
så svarar han på din fråga. 
Månadens brev: 
 
O allmänbildade idiot! 
Jag har en väldigt besvärlig 
fråga som jag skulle vilja ha 
svar på. Snälla hjälp mig, 
och tala om hur det kan 
komma sig att de flest 
invånare i Mexico är så 
fattiga? 
George Swerker Björk 
 
Svar: 
Elementärt, käre Watt…, jag 
menar, George! Det beror på 
att de flesta invånare i 
Mexico talar spanska. Så ä 
dä allt! Så nu vet du det, och 
jag far ALDRIG med 
osanningar, så du kan lita till 
654654% på mitt svar. 

 
 

Nyheter 
Ny design 
Ha ha, nu får professorn 
mindre utrymme, eh, jag 
menar, som ni kanske har 
märkt så har sidan 
http://slaktar-stig.se  
Fått sig en ny design. Tala 
gärna om vad ni tycker om 
det! 
 

Professorns spalt 

De jävlarna tog en del av 
min spalt bara för att tala om 
att deras idiotsida fått ny 
design. Fy fan, vilket jäkla 
slöseri. Sådana tilltag måste 
hämnas, så Torgny och jag 
ska starta ett eget 
Motorcykelgäng, och då 
jädrar! 
Professor C Hallomsaft 
 

Nästa nummer 
I vanliga fall brukar jag tala 
om att nästa nummer 
kommer att bli precis som 
föregående nummer, men 
inte denna gång!  
Nästa nummer kommer att 
vara lite utöver det vanliga, 
för då fyller Sluskbladet 
nämligen fem år, och 
dessutom blir nästa nummer 
det 30:e numret som läggs 
ut på Internet. 
 
För att fira detta har vi tänk 
scanna in, och skicka med 
det allra första numret av 
Sluskbladet som bilaga. Det 
är alltså inte det första 
numret som lades ut på 
nätet, utan det första som 
över huvud taget gjordes. 
Mer än så säger jag inte nu, 
ni får se i nästa nummer vad 
det blir. 
 
Tills nästa gång får ni stå ut 
med Urgel Pannkaka, för 
han har sagt att han ska bo 
hemma hos en slumpmässigt 
utvald läsare fram tills nästa 
nummer kommer ut. Och 
det blir väl någon gång i 
september, oktober. Så jag 
hoppas ni har handlat 
mycket mat till dess, för 
Urgel äter lika mycket som 
tre personer. Tre 
jättehungriga personer.  

 
Klart slut, mera krut 


