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Oj, oj oj!
När ni läser detta är det fem
år sedan det första numret
av Sluskbladet kom till. Då
gjordes tidningen på randigt
kollegieblockspapper och
kopierades upp i smyg på
skolans kopiator. Sedan
sålde vi tidningarna till
släktingar för en krona
styck. Det blev totalt tre
nummer.
Ett år senare började jag
skriva tidningarna på datorn

och lade ut dem på nätet i
PDF-format. Och detta är
det trettionde numret av
PDF-Sluskbladet. Räknar
man med även
papperstidningarna så är
detta nummer 33, men det
gör vi inte, för 30 låter
pampigare.
Nej, nu får det vara
slutsvamlat från min del. Jag
har ju nästan fyllt ut hela
denna spalt. Ibland brukar
jag skriva en spalt till, men
det är så bekvämt att fylla
den sista spalten med
information om redaktionen,
så jag ska ta och göra det
den här gången med. Jag är
ju så otroligt lat och bekväm
av mig.
Läs nu vidare och ta en kall
öl för att fira att Sluskbladet
fyller fem år.
PS. Glöm inte att
sluskdagen firas den 16
oktober, i vanlig ordning.
Läs med på sidan 25 i den
här skräptidningen. DS.

Uy, chefsredaktör och
oansvarig utgivare

Redaktion
Dessa heltidsidioter arbetar
för Sluskbladet. Några har
till och med hållit på ända
sedan starten 2004.
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
Skicka era jävla brev
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.
Grattis, era jävlar!
Jag såg i min kalender att
sluskbladet snart firar 150
år. Det var inte dåligt, så jag
tycker att ni idioter förtjänar
ett stort grattis.
Felix Österåker
Svar:
Nu har du fått allt om
bakfoten, din jävel!
Sluskbladet firar inte 150 år,
utan bara fem år. Nu när jag
läst ditt brev kändes fem år
ganska dåligt. Vad fan firar
vi för egentligen?
Urgel Pannkaka
Porr!?
Hejsan, kära snuskgubbar!
Jag är en trogen
prenumerant av ert usla
magasin sedan tre år
tillbaka. Men när jag skulle
gå ner till brevlådan för att
hämta det senaste numret
fann jag att ni, istället för att
skicka mig ett nummer av
Sluskbladet, istället skickat
mig en porrblaska. Därför
vill jag säga upp min
prenumeration med
omedelbar verkan! Fy fan,
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vad snuskiga ni är. Jag ska
skicka min son på er, så ni
får redigt med stryk!
Agda Larsson-Berg
Svar:
Nu måste du ha blandat ihop
Sluskbladet med någon
annan tidning, för det går
inte att prenumerera på
Sluskbladet. Du kanske
blandat ihop oss med
Snuskbladet?
Uy
Hej, ni ska ha tårta!
He he, nu trodde ni väl att
jag skulle skriva att ni skulle
ha en smäll, va? Nej, tårta
ska ni ha, för jag ser i min
kalender att Sluskbladet
firar fem år. Grattis, era
jävla tårtaätare!
Sven Lidén
Svar:
Tack ska du ha. Tyvärr fick
vi ingen tårta, för
snkigubben Uy åt upp all
tårta själv. Så han borde ha
en smäll, och ingen tårta!
Urgel Pannkaka
Bål måne
Blå måne av Kentucky
fortsätt skina.
Elvis Svensson
Svar:
Underbart!
Urgel Pannkaka

Gatukorkad
Sluskbladet fyller fem år.
Vad är era tankar om det?
Josef von Jonsered
41 år
Rockgitarrist
Oj! Fem år? Det har känts
som 10 år, minst! Tänk vad
tiden går långsamt när man
tvingas läsa sådan här
smörja!
Super Mario
28 år
Rörmockare
Ärligt talat så trodde jag att
ni skulle tröttna efter första
numret, men tänk så fel jag
hade. Men jag hade rätt i
mitt antagande att JAG
skulle tröttna efter första
numret.
Jenny Josefsson
31 år
Arbetslös
frilansjournalist
Jag kan inte förstå att jag är
arbetslös medan ni idioter
har fast anställning. Jag är ju
en seriös journalist, medan
ni bara skriver en massa
trams. Det är inte rättvist!
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De stora frågorna
Under de fem år som
Sluskbladet funnits har det
ju såklart uppstått frågor och
funderingar från läsarna. En
del frågor har besvarats via
insändarsidorna, men vissa
frågor har gömts i en burk
och glömts bort.
Men i detta specialnummer
har vi bestämt oss för att ta
fram dessa frågor och
försöka besvara dem så gått
vi kan.
Vem fan är Kulvert
egentligen? Och vad gör
han på redaktion en?
Jag letade upp Kulvert och
försökte få ett svar, och så
här löd svaret:
”Det skall ni skita i”.
Är Leif-Runar stark på
riktigt, eller ser han bara
stark ut?
Jag (och många andra) kan
intyga att Leif-Runar är
stark på riktigt. Om ni inte
tror mig kan ni gå fram till
Leif-Runar och tala om för
honom att han ser för jävlig
ut. Då får ni se hur stark han
egentligen är.
Ibland står det i
Sluskbladet att Urgel
Pannkaka och Leif-Runar
jobbar på socialkontoret,
respektive Yrkesmördarna
AB. Men det brukar och
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framgå att de jobbar åt
Sluskbladet. Hur fan
ligger det till egentligen?
Så här är det:
Urgel Pannkaka har en fast
anställning på
socialkontoret. Men där
försöker han göra så lite
nytta som möjligt, därför
brukar han göra de jobb han
gör för Sluskbladet under
arbetstid på socialkontoret.
Leif-Runar jobbar dagtid
hos Yrkesmördarna AB och
kvällar och helger åt
Sluskbladet. Han har också
jour, så han kan ibland
lämna arbetet hos
Yrkesmördarna och springa
över till Sluskbladet om det
behövs.
Man kan väl inte heta Uy,
heller!
Kan man visst, det!
Professor C Hallomsaft,
borde han inte heta
Hallonsaft i efternamn?
Jo, det var faktiskt
meningen, men när hans
föräldrar skulle skriva hans
namn råkade de stava fel,
och det blev Hallomsaft
istället.
Okej, jag går med på att
man kan heta Uy, men
man kan då väl för fan
inte heta 54:sson i
efternamn!

Jo, det är också fullt möjligt.
Hugos farfars far hette 54 i
förnamn, och då valde hans
son, Hugos farfar, att ta sig
det som efternamn. Så det är
fullt möjligt att heta Hugo
54:sson.
Signaturen ”AAIII” ritar
ju serier (jävligt dåliga,
kan tilläggas) åt
Sluskbladet, men han finns
inte med i listan över
redaktionsmedlemmar.
Varför inte?
Jag har frågat om han vill
räknas som en fast del av
redaktionen, men varje gång
jag gör det blir han fly
förbannad och hotar med att
slå ihjäl mig. Därför finns
inte AAIII med i listan över
redaktionsmedlemmar.
Sådärja, det var alla frågor
vi hann med för den här
gången. Men vem vet, vi
kanske besvarar fler frågor
av den här typen om
ytterligare fem år?
Uy, chefsredaktör och
ansvarig utgivare för den
här dyngan.
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Recensioner
Detta är en avdelning där
redaktionen recenserar
filmer, böcker och skivor,
med mera. Oftast brukar
recensionerna vara
helidiotiska, men betygen är
rättvisa. Betyg: 3/5
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Skiva

Johnny Cash – Original
Album Classics

Bok

Berättelser från Luftkaffe
& Co, av Uy

Detta är en samling noveller
baserade på Eddie Meduzas
karaktärer. Det mesta av
materialet i boken finns att
läsa gratis på Internet, så jag
antar att boken inte kommer
att sälja särskilt bra.
Humorn är ofta rätt
förutsägbar, med slagsmål
och fylla som slutpoäng.
Men eftersom det är min
chef som skrivit boken kan
jag inte göra annat än att ge
den högsta betyg.
Beryg: 5/5
Hugo 54:sson

En cd-låda innehållande
återutgivningar av fem
gamla album av Johnny
Cash.
Detta var en riktigt trevlig
skiva, eller skovor för att
vara noga, och den är helt
klart värd det låga priset jag
fick betala.
Betyg: 4/5
Uy

Film

Min vän, den dumme
jäveln som är fläng i huvet

Det här var en riktigt dålig
film, och jag avråder starkt
samtliga läsare att inte se
den. Filmen består bara utav
en bild på ett bananskal och
så hör man någon som gör
pruttljud med munnen i
bakgrunden. Betyg: 0/5
Torgny Nesskall

Månadens slusk
Jan-Olov Eek

Anledningen till att JanOlov blev månadens slusk är
inte hans vackra frisyr, även
om man lätt kan tro det. Nej,
den riktiga anledningen är
att hans mamma bad mig
utnämna honom som
månadens slusk.
Jan-Olov är 27 år gammal,
hans favoriträtt är
svampgryta. Ända sedan
Jan-Olov var 26 år har han
läst Sluskbladet, och det
tycker vi på redaktionen är
beundransvärt. Dessutom är
hans favoriträtt svampgryta,
sade Jan-Olov när jag ringde
till honom. Efter att ha
pratat med Jan-Olov ett par
minuter förstod jag att han
är en trevlig prick. Men till
slut blev jag tvungen att
fråga vad hans favoriträtt
var, och då svarade han
”svampgryta”. Ett bra svar,
tycker jag, och önskar JanOlov grattis till titeln
”månadens slusk”.
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Urgel Pannkaka
talar ut
Efter tre års trogen tjänst
tyckte vi att det var på tiden
att Urgel Pannkaka fick
ordet, och kunde tala om
vad han tycker om den tid
han jobbat för redaktionen.
Varsågod, Urgel! Ordet är
ditt.
Hejsan, mitt namn är Urgel
Pannkaka. Jag började
jobba för Sluskbladet under
2006. De anställde mig för
att ha någon som kunde ta
sig an säckvis med läsarbrev
som anländer dagligen.
När jag först fick
erbjudandet om att jobba
som brevsvarare tackade
jag nej ovänligt och
bestämt. Men samma dag
som jag tackat nej till jobbet
kom Leif-Runar och hälsade
på hos mig. Efter
misshandel och lite
övertalning gick jag till slut
med på att jobba åt
Sluskbladet, med 100%
lägre lön än vad jag först
blev erbjuden. Det vill säga
gratis.
I början var jag sur över
min nya anställning, så jag
gav samtliga läsarbrev
samma svar. ”Bäste idiot, ni
kan fara åt helvete” skrev
jag som svar till samtliga
brev vi fick in, i tron att det
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skulle minska antalet brev
som dagligen anlände. Men
det fick motsatt resultat, så
det började komma ännu
mer brev. Till slut blev
situationen ohållbar, så jag
började slänga var tredje
postsäck i soporna och
låtsas som ingenting. Det
var en väldigt bra lösning,
som jag fortfarande brukar
använda mig utav då och
då.
Numera tycker jag det är
rätt så kul att svara på brev,
eftersom jag kan ge en
känga åt de andra
redaktionsmedlemmarna
samtidigt som jag svarar på
breven.
Vissa brev får jag
vidarebefordra till vår
chefsredaktör, så han får
svara på frågorna själv.
Men jag har upptäckt ett
sätt att utnyttja detta för att
jävlas med honom. Jag tar
helt enkelt de absolut mest
korkade breven och skickar
dem till Uy. På så sätt
svämmar hans brevlåda
över dagligen av helkorkade
brev som han inte har någon
som helst nytta av.
Ibland, när min lust att
jävlas med de andra på
redaktionen blir för stor,
brukar jag hälla
laxeringsmedel i
kaffeautomaten. Sedan tar

jag en skruvmejsel och
vrider om låset på toaletten,
så de tror att det är upptaget
och låst när de känner det
börjar trycka på extra
mycket i ändtarmen. Och om
de skulle bli desperata och
slå in dörren till toaletten
har jag avlägsnat
toalettpapperet i förväg, så
de får de sitta där med lång
näsa.
Men ni ska nu inte tro att
detta jobb är någon dans på
rosor, inte! När mina små
hyss på redaktionen gått för
långt brukar Leif-Runar leta
upp mig och misshandla mig
halvt till döds. Och ibland
ger han sig till och med på
mig fast jag inte har gjort
någonting. Det kan räcka
med att han stör sig på mitt
utseende eller helt enkelt
inte har något bättre för sig,
den jäveln.
Urgel Pannkaka
Tack så mycket för den
trevliga texten, Urgel. Men
du bör nog se upp nästa
gång du själv tänker ta kaffe
i fortsättningen…
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Följetång

I rymden kan ingen höra
dina idiotiska uttalanden
Del 4
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. De blev dock inte
kvar på macken så länge, för
Yxel lyckades reta på sig den
fruktade maffiabossen Zverkar
Fakturars som de nu bli förföljda
av.

– Helvete, det är Zverkar
Fakturars rymdflotta! De har
kommit för att tvinga oss att
betala allt du har haft
sönder. Jag slår vad om att
de sliter ut våra organ och
säljer dem på svarta börsen
om vi inte kan betala!
Ropade Kurt panikslaget.
Han började trycka på
kontrollpanelens knappar på
måfå, för att hitta knappen
som man aktiverade
turbomotorn med. Men
oturligt nog råkade han
trycka på en nödlägesknapp,
så istället stöp han
bränsletillförseln till
rymdskeppets motor, och
snart stod rymdskeppet helt
stilla.
Kurt såg med fasa på hur
Zverkar Fakturars
rymdflotta kom ikapp dem,
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och gjorde sig klara för att
borda Kurts rymdskepp. I ett
sista försök att stoppa
invasionen tryckte Kurt på
en knapp som han trodde att
man stängde en
säkerhetsdörr med, men så
var inte fallet. Istället låste
Kurt upp alla säkerhetslås på
rymdskeppets samtliga
dörrar, så nu var det fritt
fram för Zverkar Fakturar
att ta sig ombord.
Kurt kröp ihop under sin
stol och försökte gömma sig
när Zverkar Fakturar klev
ombord på Kurts
rymdskepp.
I två timmar låg Kurt
ihopkrupen under stolen
innan han vågade sig ut ur
förarhytten. Han tyckte det
var lite konstigt att Zverkar
ännu inte hade hittat honom.
När Kurt gick ut från
förarhytten såg han att
dörren till Yxels hytt var
uppbruten. Då blev Kurt
orolig för att Zverkar kanske
slitit ut organen ur Yxel
medan han sov. Men när
Kurt gick in i Yxels hytt fick
han se Zverkar ligga
utslagen på golvet med ett
glas i handen. Yxel var helt
oskadd, och satt på
sängkanten och drack direkt
ur en brännvinsflaska. När
Kurt frågade vad som hade
hänt talade Yxel om att det

hade kommit in en man i
Yxels hytt. Och artig som
Yxel var, hade han bjudit
mannen på en sup. Efter att
ha fått påfyllning i glaset
några gånger hade mannen
till slut ramlat ihop på
golvet.
Kurt tog fram ett rep ur ett
förråd som han band
Zverkar med. Sedan tog han
med sig Yxel tillbaka till
förarhytten och sade åt
honom att ta dem därifrån så
fort som möjligt.
Yxel startade upp
rymdskeppets motorer igen
och lämnade platsen med
turbofart.
Kurt drog en suck av
lättnade när han såg hur
rymdskeppet drog ifrån
Zverkar Fakturars
rymdflotta. Men plötsligt
kom Kurt ihåg att Zverkar
fortfarande var ombord på
rymdskeppet, och att han
säkert skulle bli på väldigt
dåligt humör när han kände
vilken hemsk bakfylla han
fått av Yxels dåliga
hembränt.
Fortsättning följer, ska ni
veta, era jävlar!
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älska
r att
skriv
a
Så med
det stora
så! boks
Jag täver

Professorns
memoarer

De säger att man ska skriva
sina memoarer när man är
omkring 80, annars känns
det bara krystat och oäkta.
Men jag är ju snart 80, och
även om jag skulle ta och
vänta några år till så tror jag
det jag att det skulle kännas
krystat och oäkta i alla fall.
Förresten så är inte denna
text tänkt att vara mina
memoarer, jag lät bara den
här texten heta så för att den
skulle verka mer intressant.

Hoppsan, där fyllde jag ut

större delen av sidan. Jag
gick faktiskt till en psykolog
en gång och bad honom
hjälpa mig, och råda bot på
min oförmåga att skriva med
vanlig textstorlek. Men efter
femton timmars terapisamtal
gav han upp och sade åt mig
att jag borde byta yrke,
kanske till att skriva
kvällstidningarnas löpsedlar.
Jag klippte så klart till
psykologen innan jag krävde
att få mina pengar tillbaka.
Förresten, förra veckan bjöd
Torgny Nesskall hem mig
på kaffe. Jag blev väldigt
förvånad, då jag har
förklarat krig mot honom.
När jag kom hem till honom
var jag beredd på han hade
lagt ut råttfällor på golvet
och förgiftat kaffet. Men
något sådant hade han inte
gjort. När han hällde upp
kaffet förklarade han att han
var ledsen för att han tog
mitt jobb för snart fyra år
sedan, och så frågade han
mig om vi inte kunde lägga
allt groll bakom oss och bli
vänner istället.
Då reste jag mig upp, sade
”aldrig i helvete”, välte
omkull Torgnys köksbord
och stampade på hans fina
porslin innan jag i
vredesmod lämnade hans
lägenhet. Jag kommer aldrig
att förlåta den jäveln!
Professor C Hallomsaft
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Intervju

Med chefsredaktör Uy
I detta nummer intervjuar vi
ingen mindre än självaste
Uy, en av Sluskbladets
grundare.
Ja, vi går väl rakt på sak
och ställer den frågan som
alla har velat ha svar på
under de fem gångna åren:
varför i hela friden
startade du egentligen
Sluskbladet?
Jag hade inget bättre för
mig, helt enkelt.
Va? Hade du inget bättre
svar än det där? Det var ju
en av de mest ställda
frågorna vi fått från våra
läsare. Det var ju det vi
såg fram emot när det
började närma sig
jubileum, att äntligen få
veta varför Sluskbladet
började ges ut!
Nej, jag hade väl inget bättre
svar, helt enkelt.
Nu får du för fan ta och
skärpa dig! Det här är
antagligen första och sista
gången läsarna får
chansen att veta något om
Sluskbladets bakgrund,
och du bara ger
kortfattade, meningslösa
och intetsägande svar. Nu
får du ta och skärpa till
dig, för helvete! Nästa
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fråga kommer här, och
svara nu ordentligt på
den!
Vad är det roligaste med
att vara chefsredaktör för
Sluskbladet?
Att man får bestämma över
de andra medlemmarna i
redaktionen.
Nu börjar jag bli riktigt
less på dina dumma svar.
Om du inte kan svara
ordentligt på frågorna kan
vi lika gärna ta och skita i
intervjun.
Okej, då går jag väl på lunch
då. Tack och adjö!
Nej, vänta! Kom tillbaka,
vi gör ett nytt försök att få
till den här intervjun. Jag
har ännu en och en halv
spalt kvar att fylla!
Ja, okej, då! Men då får du
ta och bjuda på lite kaffe.
Javisst, jag ska be Lars att
han häller upp en kopp åt
dig. Lars, ge Uy lite utav
det nykokta kaffet. Och
inget jävla tomatkaffe den
här gången! Varsågod!
Tack ska du ha, då kan vi
fortsätta intervjun.
Vad bra. Kan du berätta
någon kul anek…
Men vad i helvete!? Kaffet
smakar ju fan! Vad i helvete
har ni haft i för något i
kaffet?

Förlåt, jag ska ta och fråga
Lars vad han har för sig.
Lars, vad har du gjort
med kaffet? Va? Har du
hällt i öl i kaffet? Du är ju
för fan inte klok!
Öl i kaffe? Det var något
nytt. Nej, nu skiter jag i den
här jävla intervjun. Jag har
annat att göra än att sitta här
och dricka kaffe som är
spetsat med starköl. Adjö
och dra åt helvete!
Dra åt helvete kan du göra
själv. Hej då!

Namn: Uy
Yrke: Chefsredaktör för en
väldigt dålig tidning
Ålder: 21
Intressen: Dricka öl och
skriva. Gärna i kombination
Favoriträtt: Äppelpaj
Aktuell: Som grundare av
Sluskbladet
Intervju av den eminente
reportern Hugo 54:sson
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Tävling(ar)
I detta nummer har vi
faktiskt två tävlingar. Den
ena är den vanliga
frågetipstävlingsleken som
vi brukar ha. Den andra är
ett korsord, som ni ska lösa
och skicka in lösningen till
oss. Lösningarna för
frågetipsblablabla och
korsordet skickar ni till
svar@slaktar-stig.se
Fråga 1: Vilket år kom det
första numret av
Sluskbladet ut?
1: 1994
X: 2004
2: 2014
Fråga 2: Vilken av dessa
redaktionsmedlemmar har
varit med sedan starten?
1: Lars Deskjet
X: Hugo 54:sson
2: Professor C Hallomsaft
Fråga 3: Vilken av dessa
redaktionsmedlemmar har
INTE varit med sedan
starten?
1: Lars Deskjet
X: Hugo 54:sson
2: Professor C Hallomsaft
Fråga 4: Vem sjunger
ledmotivet till filmen
Sluskbladet – The movie?
1: Roy Orbison
X: Roy Rövmun
2: Det finns ingen sådan
film! Idioter…
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Fråga 5: I vilket nummer
tog vi hjälp av Gunnar
Miljöfara?
1: Nr 2/2007
X: Nr 4/2005
2: Nr 1/2006
Fråga 6: Vem hade det
huvudsakliga ansvaret för
brevavdelningen innan
Urgel Pannkaka
tvångsrekryterades?
1: Uy
X: Lars Deskjet
2: Owe Thörnqvist
Fråga 7: 2007 var LeifRunars år. På vilket sätt?
1: Det gick en följetång om
honom det året.
X: Enligt den kinesiska
tidräkningen var det LeifRunars år det året.
2: För att Leif-Runar hotade
med stryk annars
Fråga 8: Vilket år började
Torgny Nesskall arbeta för
oss?
1: 2006
X: 2007
2: 1997
Fråga 9 och 10: Varför en
dubbelfråga?
1: Av utrymmesskäl
X: För att det är kul!
2: Jag skiter i era
anledningar, era jävla
idioter. Är det inte
konstiga frågor är det
konstiga svarsalternativ.

1:a pris:
50 öre
2:a pris:
Ett hundhår
3:e pris:
En plats som skribent för
Sluskbladet
4:e pris:
Ett dammkorn
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 1
Fråga 2: 2
Fråga 3: 1
Fråga 4: 2
Fråga 5: 1
Fråga 6: 2
Fråga 7: 1
Fråga 8: 2
Fråga 9: 1
Fråga 10: X
Förra numrets vinnare:
• 1:a pris, en stump
antennkabel, vanns av
Lars Deskjet.
• 2:a pris, en sten,
vanns av Sten Skarp.
• 3:e pris, en
papperslapp, vanns av
Jörgen Jagerhuldt
• 4:e pris, luft, vanns av
Bert Utan Efternamn
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Ja, då var det dags för
korsord. Skriv ut det, eller
skriv direkt på skärmen.

Skriv ner det ni får fram i de
blå rutorna i ett mail till
svar@slaktar-stig.se

Ja, det var ett jävla dåligt
korsord!

I nästa nummer publicerar vi
lösningen!

Första pris är en öl. Andra
pris är pant, alltså 50 öre.
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Torgnys sida

Jaha, nu har jag blivit
tillsagd att skriva något om
Sluskbladet. Men varför
skulle jag göra det? Jag har
ju bara jobbat åt Sluskbladet
sedan 2006, till skillnad från
fossilerna Uy och Hugo
54:sson som varit med sedan
starten.
De som var med ända sedan
början kanske får en tår i
ögat när de tänker tillbaka
på åren som har varit, men
kom med någonstans mitt i
som vikarie, så jag känner
ingenting när det ska skrivas
om jubileum. Ska jag vara
ärlig så tycker jag att
Sluskbladet och dess
redaktion (inklusive mig
själv) kan fara åt helvete.
Ibland ångrar jag att jag
började skriva för den här
tidningen. Jag skulle ha
tackat ja till erbjudandet jag
fick från Expressen istället.
Då hade jag kanske varit rik
och berömd vid det här
laget. Men Uy lovade dyrt
och heligt att jag skulle bli
världsberömd om jag
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började skriva för
Sluskbladet. Men titta på
mig nu, jag är precis lika
okänd som jag var 2006, och
min bok som skulle bli
världssuccé har endast sålts i
ett exemplar. Jävla Uy, han
ska få igen någon dag för att
han lurade mig. Näste gång
jag får erbjudande om att bli
skribent för Expressen ska
jag tacka ja direkt.
Men när jag tänker efter så
är det rätt otroligt att den här
tidningen klarat fem år, trots
att den är så dålig. Jag
menar, hade en vanlig
tidning varit så här dålig
hade den bara överlevt ett
par månader på sin höjd.
Men jag antar att det är för
att de inte betalar sina
skribenter något som
Sluskbladet har kunnat
fortsätta ges ut år efter år.
För om de betalat sina
skribenter en anständig lön
hade de nog gått i konkurs
redan innan första numret
hunnit ges ut.
Over and out, fort som
själve fan!
(Ja, det är min nya
avslutningsfras för min
krönikesida)
Torgny Nesskall
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Leif-Runars
dagbok

Leif-Runar har länge varit
en del av redaktionen, men
han har sällan eller aldrig
fått komma till tals i
tidningen. Så därför har så
bestämt oss för att publicera
ett utdrag ur hans dagbok.
Måndag 24 augusti 2009
Som vanligt åt jag
havregrynsgröt till frukost.
Efter frukosten gick jag hem
till Urgel Pannkaka och slog
ner honom. På jobbet var det
kul. Det kom en läsare som
kände sig förargad över en
artikel i Sluskbladet. Jag
vred nacken av honom.
Onsdag 2 september 2009
I dag åt jag risgrynsgröt till
frukost. Efter frukosten åkte
jag till sjukhuset där Urgel
Pannkaka var intagen efter
att jag slagit ner honom
senast. När jag anlände till
sjukhuset letade jag upp
Urgels rum och gav honom
en högerkrok så han ramlade
ur sjukhussängen.
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Fredag 4 september 2009
Till frukost åt jag en
blandning av havregrynsgröt
och rågmjölsgröt. När jag
ätit färdigt åkte jag till
sjukhuset igen. Men istället
för att slå ner Urgel gav jag
honom en ask choklad. För
det blir ju tråkigt att slå ner
honom om han bara ligger
på sjukhuset hela tiden. På
jobbet hade redaktionen fått
in lite kritik från läsarna, så
jag fick i uppgift att leta upp
dessa läsare och vrida
nacken av dem. Det var
skoj.
Söndag 6 september 2009
Efter en redig fylla vaknade
jag upp hemma hos någon
jag inte kände. Jag kokade
mig en gröt, åt upp och gick
hem innan den som ägde
huset hunnit vakna.
På vägen hem mötte jag en
man som påminde om en
som kritiserat en text i
Sluskbladet nr 3/2005. För
att vara på den säkra sidan
slog jag ner honom.
Måndag 7 september 2009
I dag fanns det ingen som
kritiserat Sluskbladet, så
därför fanns det heller ingen
jag kunde slå ner. Därför
slog jag ner chefsredaktör
Uy istället. Jag menar, om
han inte retar på sig folk så
att jag blir sysselsatt får han
räkna med att få en och

annan nedslagning. Men det
kan hända att man får
sparken om man slår ner Uy,
så därför slog jag ner honom
bakifrån så han inte såg vem
det var.
Fredag 11 september 2009
I dag åt jag ingen frukost.
Därför var jag på extra
dåligt humör i dag. Detta
ledde till att jag slog ner alla
människor jag mötte på
vägen till jobbet. Det var
kul.
Lördag 12 september
I dag fick jag ledigt från
jobbet. Det firade jag med
att inhandla två
sjuttiofemmor renat som jag
drack under kvällen.
Söndag 13 september 2009
I dag ringde jag till jobbet
och sjukskrev mig. Har man
drabbats utav fyllesjuka så
är man ju också sjuk.
Måndag 14 september
2009
I dag talade Uy om att de
började närma sig deadline
för månadens nummer, så
därför blev jag tvungen at
hjälpa dem fylla ut sidorna
som var kvar.
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Sluskbladet
Nr 1/2004
Vad ni nu ska få beskåda är
det allra första numret utav
Sluskbladet. Det gavs ut i
September 2004, alltså för
exakt fem år sedan. Efter att
ha tagit en snabb titt på
dessa sidor kan jag
konstatera att tidningen har
förändrats väldigt mycket
under dessa fem år.
De första numren gjordes på
papper ifrån ett
kollegieblock, vi ritade och
skrev med blyertspennor,
bläckpennor, uttorkade
tuschpennor och färgkritor.
Sedan tryckte vi upp
tidningarna i smyg på
skolans kopiator och sålde
tidningarna till släkt och
vänner. Vi sålde totalt två
nummer.
När vi nu ger ut det första
numret har vi valt att göra så
lite redigering av sidorna
som möjligt. Detta beror
inte bara på lathet, utan på
att vi vill behålla sidorna så
nära originalet som möjligt.
Det mest tydliga exemplet
på detta är att linjerna från
kollegieblocket fortfarande
finns kvar, och vissa fläckar
kan hittas här och där. Vi
har dock förstärkt det mesta
som var skrivet i blyerts,
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men annars har större delen
av tidningen samma
utseende som den hade för
fem år sedan.
Totalt blev det tre
papperstidningar innan
Sluskbladet övergick till
digitalt format, och i de två
kommande numren kommer
vi också att ha med
papperstidningarna som
bonus.
De gamla numren må se ut
som något en sjuåring klippt
ihop, men faktum är att
undertecknad var faktiskt 16
år gammal när det första
numret gjordes.
Till min hjälp hade jag även
min kusin, som också var
med och gjorde samtliga
pappersnummer. Men när
Sluskbladet övergick till
digitalt format lämnade han
produktionen. Eller rättare
sagt, han blev inte tillfrågad
om han ville vara med och
göra den digitala varianten
av Sluskbladet. Det kanske
är på tiden att jag frågor om
han skulle vilja vara med på
ett hörn igen?
Som ni kanske märker fanns
vissa element redan då, som
fortfarande finns kvar i
tidningen. Bland annat
”Månadens slusk” och den
obligatoriska intervjun, med
Hugo 54:sson i spetsen. Det

fanns även med en serie i
tidningen, som till viss del
liknar ”Takmatta”, vilket
kanske beror på att båda
serierna har samma
tecknare. När tidningen
övergick till digitalt format
togs visserligen serierna
bort, men 2007 återinfördes
seriesidan i Sluskbladet.
En liten kul detalj är att
journalisten Per Bjurman
dyker upp på sista sidan och
hyllar musiken Eddie
Meduza, kanske i ett försök
att gottgöra för det han
skrev om Meduza i slutet av
90-talet?
Slutligen tänkte jag lista en
liten sammanfattning av de
fem gångna åren:
2004: Sluskbladet grundas
2005: Sluskbladet övergår
till den digitala varianten
2006: Hela nio nummer av
Sluskbladet utkommer,
vilket är rekord
2007:Utgivningen minskas,
endast sju nummer
utkommer.
2008: Utgivningen minskas
ännu mer, endast fyra
nummer.
2009: Redaktionen skärper
sig inför femårsjubileet
Uy, Cfhefsredaktör,
ansvarig utgivare samt
grundare av Sluskbladet
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Sista sidan

Nästa nummer:

Ja, då var detta
jubileumsnummer till ända.
Och kula har ni haft. För det
har ni väl? Annars ska jag
allt lära er, jävlar anamma!
Detta var det digraste
numret i Sluskbladets
historia, med hela 25 sidor.
Inte illa, va? Nej, nu har jag
sagt det jag ska, nu är det
Urgel Pannkakas tur!

När nästa nummer kommer
ut är det jul igen! Det firar
vi i vanlig ordning med att
rita serier och skriva texter
som handlar om slagsmål
med tomtar, julklappar som
exploderar och IQ-befriade
människor som delar ut
högerkrokar i julklapp.

Har du problem med
ungdomsbrottslighet,
krånglar gramogonbolaget,
eller behöver du hjälp med
städningen?
Hos Urgel Pannkaka är alla
frågor välkomna. Skicka
honom ett mail,
urgel.pannkaka@slaktar-stig.se

så svarar han på din fråga.
Månadens brev:
Hej, Urgel!
Är det sant att du är en
idiot?
Kurt Kark Karlsson
Svar:
Ja, det är sant. Något annat
som också är sant är att om
jag får ett till brev av den
här sorten ska jag köra ner
det i halsen på avsändaren.
Sedan ska jag slå
avsändaren gul och blå,
pissa i avsändarens
kaffefilter samt äta upp
dennes sista bit sockerkaka.
Så det så!

Nyheter

Sluskdagen 2009
Den 16 oktober är det
återigen dags att fira
sluskdagen. Årets tema är:
Pizza.
Förutom knäppa texter om
pizza kommer även en ny
film med Lars Deskjet att ha
premiär denna dag. Så se nu
till att ni inte missar
sluskdagen, för då jävlar!
Adressen till sluskdagens
specialsida hittar ni via
http://www.slaktar-stig.se

Professorns spalt

Jävla sluskdagen! Bara för
att de ska berätta om det så
fick ju jag knappt något
utrymme att skriva på. Jävla
dumheter, hålla på och fira
påhittade högtider!
Professor C Hallomsaft

Dessutom kommer vi även
att skicka med Sluskbladet
Nr 2/2004 som en extra
bonus. Och gissa vad? Det
numret är också ett
julnummer, så i nästa
nummer blir det dubbelt
med jul. Kul-så-inni-helvete,
va?
Som om det inte vore nog
kommer vi ju som vanligt
att recensera skit, intervjua
idioter, fortsätta den
idiotiska följetången, svara
på korkade brev och ha
tävlingar där man kan vinna
saker som ingen vill ha.
Så när kommer detta
helidiotiska julnummer, då?
Jo, det kommer någon gång
i november-december har
vi bestämt. Vi vet dock inte
riktigt när, men någon gån i
slutet av november eller
början på december borde
det vara.
Klart slut, mera krut!

