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Det rubrikiska
numret

Vad betyder den rubriken?
Jag har ingen aning, men det
lät kul. I det här numret kan
jag tala om att vi har fått en
ny skribent, mer om det på
sidan 9.
Annars har jag väl inte så
mycket vettigt att säga,
utom att jag gillar när folk
som har varit på Domus och
handlat lösgodis för 369
kronor kilot halkar och slår
sig. Jag brukar skratta gott
när jag ser folk ramla och
tappa sitt dyra godis. Sedan
springer jag fram, snor
godiset och springer hem.
Väl hemma äter jag godiset
samtidigt som jag tittar på
en dokumentärfilm om
dokumentärfilmande.

Något annat vi har i detta
nummer, som vi inte brukar
ha i andra nummer, är
nyårslöften. Ni kan kanske
räkna ut själva att
nyårslöftena kan man läsa
om på sidan 5. Något annat
som ni också kanske kan
räkna ut själva är att de
flesta av oss har lovat något
riktigt korkat som
nyårslöfte. Själv så har jag
lovat att jag ska bli VD för
GB Glass, men det vågade
jag inte skriva på den sidan.
Förresten, gillar ni ärtsoppa?
Det gör inte Urgel
Pannkaka, så därför brukar
jag binda fast honom på en
stol, sätta en tratt i munnen
på honom och hälla i honom
flera liter ärtsoppa tre
gånger i vecka. Det tycker
jag är jätteroligt, fast jag vet
inte om Urgel tycker det. På
senare tid har han börjat
prata om att hämnas, och i
går kväll gjorde han det!
Han band fast mig i en stol,
satte en tratt i min mun och
gamla skorpor. Men Urgel
var så korkad, så han förstod
inte att man inte kan hälla
skorpor genom en tratt, den
idioten!
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
Kaffekokare
Professor C
Hallomsaft
Vetenskapsman
Leif-Runar
Försvarare av
redaktionens
åsikter
Urgel
Pannkaka
Brevsvarare
Kulvert
Okänd
arbetsuppgift
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Insändare
Skicka era dumma brev 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.
Hejsan!
Jag tycker att man borde få
med någon plastleksak i
tidningen någon gång
ibland, precis som med
Kalle Anka-tidningen.
Gunnar
Svar:
Det låter som en bra idé,
men det är bara ett litet
krux: tidningen läggs bara ut
på Internet, och då är det
väldigt svårt att skicka med
saker. Än så länge finns inte
tekniken att skicka fysiska
saker genom e-mail.
Urgel Kalnnkaka
Vad i…?
Någon vid namn Urgel
Klangkaka svarade på mitt
brev. Vem faaaan är det?
Gunnar
Svar:
Jag råkade visst stava mitt
namn fel. Jag ber om ursäkt!
Urgel Blangfraka
Era jävla as!
Jag har skrivit en massa
brev till er, men ni svarar
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aldrig. Ett tag trodde jag att
jag skrivit för svåra brev att
svara på, så jag skrev lite
enklare frågor istället.
Frågor i stil med ”Vad blir
7+1?”, men inte ens då
behagade ni svara. Nu jävlar
ska jag sluta skriva brev till
er, för ni svara aldrig ändå.
Era förbannade jävla nollor!
Rocky Sten
Svar:
Här får du ett svar: 8. Är du
nöjd nu?
Urgel Pannkaka
Jag vill ha stryk!
Snälla, kan inte någon slå
ner mig. Det är så härligt att
få en rejäl smäll rätt i nyllet
ibland. Snälla, kan någon
göra det, så blir jag
jätteglad.
Jörgel
Svar:
Javisst, här ska du få!
Leif-Runar
Vem är Sten?
Vem av oss är det som är
Sten här egentligen. Är det
du? Är det ni? Är det jag?
Olga Jönnsson,
Blattniksele
Wääää!
Uääääääähhhh! Visst är det
trevligt, va?
Sven Souväään

Gatukorkad
Den här gången ska vi ju
fråga om nyårslöften,
såklart!
Benny Bulbert
51 år
Sparkförare
Jag har lovat att dricka
mindre brännvin och mer öl.
Jan af Sternkross
74 år
Pensionär
Minn nyårslöfte är att bli
medlem i skorstensklubben.
Eva BolinderMunktell
32 år
Lantbrukare
Jag har inte avgett något
nyårslöfte i år, för jag tycker
det är slöseri med tid.
Arvid Revdaga
12 år
Studerande
Jag har lovat att köpa en stor
säck med telefonkataloger åt
min far.
Anna von
Högtalaare
62 år
Advokat
Jag har lovat att jag ska bli
bättre på att ljuga. Jag har
också lovat att jag ska
uppfinna en evighetsmaskin.
Hoppsan, bilderna försvann, visst! Inget
mer öl i dag! Reds. Anm.

Sluskbladet nr 1 / 2010
http://www.slaktar-stig.se

Recensioner
Egentligen hatar vi att
recensera saker, så för att
avreagera oss brukar vi ge
det vi recenserar sämre
betyg än det förtjänar.

Bok: Shantaram

Gregory David Roberts

En fantastisk bok om en
man som rymmer ur ett
fängelse i Australien och
bosätter sig i ett slumområde
i Bombay, Indien.
Denna bok rekommenderas
starkt till samtliga läsare.
Betyg: 4/5
Torgny Nesskall

Skiva: Strike!
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alla med bra smak ska köpa.
Med andra ord bör inte
Urgel Pannkaka köpa den…
Betyg: 5/5
Uy

Albert d’ Orca

Film: Jevvla
stenätare!!1!
Albin Rhåg

Regissören Albin Råhgs
debutfilm är ett riktigt
bottennapp. Den handlar om
några som äter sten till
middag.
Betyg: 1/5
Professor C Hallomsaft

Film: Mordet på
Albert d’ Orca

Slaktar-Stig productions

The Baseballs

Det tyska bandet Baseballs
gör något som jag har väntat
på länge; de gör om
radioskrålsmusik till Rock
’n’ Roll. Och de gör det
förbannat bra också, så
denna skiva tycker jag att

Månadens slusk

Jag har inte sett den här
filmen, men jag vet att den
är jättedålig.
Betyg: 0/5
Urgel Pannkaka

Att spela sig själv i en film
är stort. Att spela sig själv i
filmen om mordet på sig
själv är ännu större.
När de skulle spela in filmen
”Mordet på Albert d’ Orca”
hade de inte råd att ta in
stuntmän, och inte hade de
råd att göra fler tagningar
heller. Därför blev de
tvungna att göra allting rätt
på ett försök, och för att
vara säkra på att det
verkligen såg ut som om
Albert dog blev de tvungna
att döda honom på riktigt.
Att Albert gick med på detta
visar vilket otroligt
engagemang han har för sina
filmprojekt. Synd att han
dog under inspelningen,
annars hade han haft en
lysande skådespelarkarriär
framför sig.
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Följetång

I rymden kan ingen höra
dina idiotiska uttalanden
Del 7
Resumé: Efter en rymdfärd
kantad med slagsmål och fylla
är äventyraren Kurt Alcyra,
piloten Yxel Pølsen och
maffiabossen Zverkar Fakturar
på väg till en planet.

Både Kurt och Zverkar
stirrade med stora ögon på
planeten som de var på väg
emot.
– och hur i helvete hade du
tänkt att vi ska kunna landa
där? Du har ju slagit sönder
styrsystemet, så vi kan ju
omöjligt aktivera något
landningssystem. Sade Kurt
irriterat till Yxel.
– Ah, fo’ faen! Planeten har
ju dragningskraft, så ner på
planeten kommer vi alltid!
Svarade Yxel.
–…döda som levande! Lade
Zverkar till.
En timme senare kunde
rymdskeppets resenärer
känna att planetens
dragningskraft fått tag i
rymdskeppet och drog det
sakta mig sig.
– Nu snart är vi framme.
Ska vi fira med en sup?
– Ja, varför inte? Sade Kurt
och tänkte att om han ändå
genomlida detta elände så
kunde han lika gärna bedöva
sig.
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Zverkar Fakturar satt och
darrade av rädsla, så när de
försökte hälla i något i hans
glas skvalpade det bara ut
igen. Då kom Yxel på den
intelligenta idén att de
kunde stoppa en tratt i
munnen på Zverkar och
hälla i den. Sagt och gjort,
Kurt höll fast tratten i
Zverkars mun och Yxel
hällde.
– Men vad fan gör du!
Utbrast Kurt. Ska du hälla i
honom hela sjuttiofemman!?
– Fo’ faen! Det är lika bra,
så kan vi öppna en ny.
Kurt suckade och lät Yxel
hälla i de sista centilitrarna i
Zverkars mun. Nu var inte
Zverkar Fakturar rädd
längre.
Zverkar reste sig upp för att
gå till hytten och se hur
långt det var kvar innan de
nådde planeten, men han
började känna av fyllan, och
gjorde en framåtvolt över ett
bord och flög rätt in i en
vägg.
Både Kurt och Yxel
gapskrattade åt Zverkars
försök att ta sig fram genom
tyngdlösheten i berusat
tillstånd. När Zverkar fick se
att de skrattade åt honom
försökte han ge Yxel en rak
höger, men han missade och
flög själv iväg åt det håll
han försökt slå. Även denna
gång flög han rätt in i en

vägg. Kurt och Yxel låg nu
på golvet och vek sig dubbla
av skratt, samtidigt som
Zverkar blev ännu argare.
Han försökte resa sig för
tredje gången, men då reste
han sig för fort, så han flög
upp i taket och slog i
skallen. Zverkar slocknade
direkt och blev liggandes en
meter upp i luften.
Efter att Kurt och Yxel
återhämtat sig från allt
skrattandet kände de att
rymdskeppet började närma
sig planeten med allt högre
fart.
– Snart är vi framme. Jag
tror ju kommer att krascha
om några minuter. Sade
Yxel.
– Jaha, då får vi skynda oss
att dricka ur brännvinet, då!
Sade Kurt och brast ut i
gapskratt ännu en gång.
Kurt hade insett nu att det
inte längre var någon idé att
ta den här rymdresan på
alvar. Han bestämde sig för
att låta sig svepas med av
Yxels dumhet och hoppas
att han kom hem levande.
Fast han tvivlade starkt på
det…
Fortsättning följer!
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Nyårslöften
Nu är det visserligen ett tag
sedan det var nyår, men vi
har ju som tradition att
berätta om våra nyårslöften i
årets första nummer, och det
tänker vi inte ändra på.
Uy

Jag lär få äta upp detta, men
jag har faktiskt lovat att
hålla samtliga deadlines för
Suskbladet detta år. Det gick
ju så bra förra året, så det
ska bli intressant om vi
lyckas i år igen.
Torgny Nesskall

Jag har lovat att börja skriva
på min nästa bok. Det ska
bli en däckare, för den
genren har jag hört att man
faktiskt kan tjäna lite pengar
på, till skillnad mot min
senaste bok.
Leif-Runar

Jag har lovat att sluta döda
oliktänkande människor.
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Från och med nu ska jag
endast misshandla dem svårt
istället.

Läsarlöften
Lena Nixdorf

Urgel Pannkaka

Jag har lovat att jag ska sluta
röka. Men innan jag kan
sluta röka måste jag börja
röka först. Kanske jag ska
lova att börja röka nästa
nyår då?

Jag har lovat att jag ska sluta
klottra i mina barns
skolböcker. De brukar bli
ganska arga när varenda sida
är full med elaka teckningar
föreställandes Fredrik
Reinfeldt och Mona Sahlin.
Lars Stern Allansson

Professor C Hallomsaft
Jag har lovat att jag ska
starta ett eget bokförlag. Det
ska hete Bok och Bök AB.
Jag har lovat att skaffa mig
en hög position inom
Svenska Akademien.
Antingen genom mutor eller
hot. Eller båda.
Lars Deskjet

Pås-Gunnar

Jag har lovat att sluta stjäla
från soptunnor.
Kulvert

Jag har lovat sluta kasta
tomater på folk som retar
mig. Det är ett så onödigt
slöseri med tomater.

Men varför är jag med under
”läsarlöften” för!? Jag är väl
ingen läsare, jag är
redaktionsmedlem, för
helvete! Nu blir jag
förbannad!
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Intervju

Med Axel Norenius
Suck. Ännu en gång måste
jag intervjua en helt okänd
person. Innan jag börjar
intervjun ska jag tala om hur
det går till när de väljer ut
mina intervjuoffer.
Chefsredaktören Uy har
skrivit ner en massa man på
lappar som han lägger i en
skål, sedan blundar han och
tar fram en lapp ur skålen.
Som ni säkert förstår så blir
jag riktigt förbannad när han
bara lottar fram vem jag ska
intervjua.
Nu börjar intervjun med
Axel. I vanliga fall brukar
jag berätta lite om personen
innan intervjun, men nu ger
jag fan i det, för jag vet
ingenting om honom.
Hej, Axel! Har du lust att
berätta lite om dig själv?
Nej!
Inte? Hur har du då tänkt
dig att det ska kunna bli
någon intervju?
Inte vet jag! Det är väl ditt
jobb att lista ut det!
Nu behöver du inte vara
oförskämd här!
Det gör jag visst! När den
där redaktören ringde mig
sade han att jag fick vara hur
oförskämd jag ville!
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Vad fan säger du!? Har
Uy sagt det? Nej, nu
jävlar! Nu blir jag
förbannad!
Rätt åt dig! Han redaktören
sade att du blir lätt arg, för
du är dum i huvudet.
Va!? Vad helvete håller
han på med egentligen!?
Sitter han och pratar skit
om mig inför de personer
jag ska intervjua?
Ja, det gör han! Han säger
att han har hållit på så i
många år nu. Han tycker att
du är den sämsta intervjuare
han någonsin träffat, och
hoppas att du säger upp dig
snart, så de kan få dit lite
vettigt folk istället.
Vänta bara! När jag är
klar med den här jävla
intervjun ska Uy allt få se
på själve fan! Han ska få
så mycket stryk att han
gråter som ett barn som
just fått veckopengen
indragen!
Ha, försök du bara! Jag vet
allt att du är en liten klen
jävlen inte vågar bråka med
någon. Du kommer bara att
rita en ful karikatyr av Uy
inne på toaletten. Uy har allt
berättat om dig, och om vad
du går för, din lille fjant! Uy
har sagt att han vill bli av
med dig och ge din tjänst till
någon som har mer talang,

till exempel Urgel
Pannkaka.
Vad i helvete!? Har han
sagt att till och med Urgel
Pannkaka är bättre än
mig? Nej, nu jävlar! Nej,
vänta nu, det kan inte
stämma! Ta av dig
mössan, får jag se… Men
vad fan, det är ju Urgel!
Nu ska du allt få ett kok
stryk!
……………………………
Efter att ha gett Urgel ett
kok stryk kunde jag inte
annat än undra var den
riktige Axel Norenius tagit
vägen. Han kanske låg
bakbunden i bagageluckan
på Urgels bil?

Namn: Axel Norenius
Yrke: Vet ej
Ålder: 31, tror jag
Aktuell: Han kanske syns i
nyheterna snart, då han
troligtvis blivit kidnappad.
Intervju av Hugo 54;sson
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Tävling
Det här är en ganska unik
tävling egentligen. Den har
pågått i snart fem år och vi
har aldrig haft någon
vinnare som svarat rätt på
alla frågor. Vi har alltid fått
utse den med minst fel till
vinnare. Oftast har de bara
svarat rätt på en eller en halv
fråga.
Fråga 1: Hur många
gånger har Sluskbladet
blivit åtalade för brott mot
offentlighetsprincipen?
1: En gång
X: 655 215 217 gånger
2: Ingen gång
Fråga 2: Vad har
Sluskbladet för
telefonnummer?
1: 1
X: 070 444 998 777
2: De har ingen telefon
Fråga 3: Hur länge har
Leif-Runar tränat judo?
1: 47 år
X: 52 minuter
2: Tre månader
Fråga 4: Hur länge har
Leif-Runar tränat karate?
1: Tre årtionden
X: Fem millennier
2: Fem sekunder
Fråga 5: Hur länge har
Leif-Runar tränat
matlagning?
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1: Tre tusendels sekunder
X: 752 år
2: Den tid som tar att skala
en potatis i fem minuter
Fråga 6: I vilken stad
föddes Lars Deskjet?
1: Mora
X: Orimattila
2: Tomatköping
Fråga sju?
Ett: Nu begriper jag inte…
Kryss: Ett svar
Två: Tjugotvåtusenåtta
Fråga 8: Vad är en sten?
1: En sten
X: En grå sak
2: En kluns som brukar
ligga på marken då och då
Fråga 9: Vem har skrivit
texten till den
instrumentala låten ”Alla
ska äta linssoppa i dag”?
1: 00-Ingvar
2: Vladimir Brtsjankuo
2: En advokat
Fråga 10: Är det tillåtet
att åka snöscooter i Irak?
1: Knappast
X: Kanske
2: Absolut!

1:a pris
En död fluga
2:a pris
En levande fluga
3:e-77:e pris
Skulder hos kronofogden
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 1
Fråga 2: 2
Fråga 3: 2
Fråga 4: 1
Fråga 5: X
Fråga 6: X
Fråga 7: X
Fråga 8: 1
Fråga 9: 2
Fråga 10: 1
Förra numrets vinnare:
Det är pinsamt att erkänna,
men i förra numrets tävling
glömde vi att ordna några
priser. Så tyvärr får vinnarna
bara ära denna gång.
Vinnarna var följande:
Arvit Gönåker, Gnesta
Agneta Frid, Tomatköping
Conrad Elophsson, Mora
Lennart T Rannel, Växjö
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Torgnys sida

I sluskbladet Nr 5/2009
kunde man vinna en plats
som skribent för Sluskbladet, och det var det
såklart någon som gjorde
också. Vinnaren blev ingen
mindre än Jenny Jonsered.
Från och med nästa nummer
kommer hon att dela den här
sidan med mig, och jag
måste säga att det känns
riktigt skönt att få slippa
skriva ett helt A4 varje
gång. Så från och med nu
kommer jag att ha lite mer
tid till andra projekt, så som
att skriva romaner, dricka öl
och skriva hotbrev till
politiker.
Det var väl egentligen allt
jag hade att säga, men
eftersom jag inte vet vad jag
ska fylla ut resten av sidan
med kan jag ju ta och berätta
lite om min blivande kollega
Jenny Jonsered. Jag ringde
henne och bad att hon skulle
berätta lite om sig själv.
Mottagningen på telefonen
var lite dålig, så jag hade lite
svårt att höra vad hon sade,
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men jag tror jag fick med
allt.
Jenny Jonsered växte upp i
den lilla staden Grönsta i
Grönnlands län. Där lärde
hon sig att skriva på
folkhögskolan när hon var
sju år gammal. Jag frågade
henne hur hon kommit in
där i så tidig ålder skrattade
hon bara.
Efter skolan flyttade Jenny
den stora staden Kalmar,
och började jobba som
scriptent åt tidningen
Alfakrönikan. När jag
frågade henne vad en
scriptent är för något
skrattade hon också.
Ett tag såg det ut som att
Jenny hittat sin plats här i
världen, men rätt som det
var gick Alfakrönikan i
konkurs, och alla scriptenter
blev arbetslösa. Men ska jag
vara ärlig så tycker jag inte
det var så konstigt att
Alfakrönikan gick under. De
hade ju inte en enda skribent
på tidningen, bara en massa
scriptenter.
Efter att ha varit arbetslös
började Jenny jobba som
frilansbornatist, och under
den tiden drev hon också en
grogg. I groggen beskrev
hon hur vardagen för en
frilansbornatist.

Tyvärr var det väldigt svårt
att hitta några scriptentjobb,
och besökarna på groggen
började minska drastiskt.
Inte undra på egentligen, en
grogg ska man dricka, inte
läsa. Till slut blev Jenny
tvungen att lägga ner
groggen, och börja söka sig
till andra jobb.
Men att söka vanliga jobb
var inte heller så lätt,
eftersom jobben var få och
hon hade endast erfarenhet
inom scriptentyrket.
Men så en dag vände allting.
Jenny deltog i en tävling i
tidningen Molluskbladet,
där man kunde vinna en
plats som scriptent. Jenny
hade turen med sig, och
lyckades ta hem den där
tävlingen, och platsen som
scriptent för Molluskbladet
blev hennes.
Efter att ha avslutat samtalet
med Jenny Jonsered kunde
jag inte låta bli att oroa mig
lite för hennes framtid. Hon
har ju vunnit en plats som
skribent för Sluskbladet,
men det verkar som att hon
också har vunnit en plats
som scriptent för
Molluskbladet. Kommer
hon verkligen att hinna med
båda två? Man kan ju bara
hoppas, så att hon inte
bränner ut sig.
Torgny Nesskall
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Sista sidan
Ja, då var det ännu en gång
slut. Mer än så har jag inte
att säga, så jag lämnar över
till Urgel direkt.
Fråga Urgel
Har du problem med radion,
krånglar myndigheterna,
eller behöver du hjälp med
snöröjning?
Hos Urgel Pannkaka är alla
frågor välkomna. Skicka
honom ett mail,
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Nyheter

Val 2010
I år är det återigen val till
Swenlands riksdag. Under
våren kommer vi att ge ut
information om valet, där
även läsarna ska kunna delta
med sina egna partier. Håll
ögonen öppna i Sluskbladet
och på forumet,
http://swenland.suddenlaunch3.com/

Professorns spalt

I nästa nummer:
Är det ens någon idé att jag
berättar om nästa nummers
innehåll, egentligen? Jag vet
ju knappt själv vad som ska
vara med i det numret.
Egentligen fungerar den här
spalten bara som
utfyllnadstext, så att det inte
blir en tom spalt i slutet av
tidningen. Äh, jag fyller ut
den med en bild istället.

urgel.pannkaka@slaktar-stig.se

så svarar han på din fråga.
Månadens brev:
Urgel!
Du är du i huvudet, anser
jag! Håller du med?
Gynna Gråd
Svar:
Nej, jag håller inte med!
Urgel Pannkaka

Ja! Jag älskar att ha mycket

Utry
mme
att s
riva

på. Det är väldigt trevligt att
skriva barnsliga saker med
stora bokstäver. He he he!
Professor C. Hallomsaft

Vi ses i nästa nummer, som
förmodligen kommer ut i
april, om inte det visar sig
att redaktionen består av en
samling latmaskar. Och det
gör den ju, så vi säger maj
istället.
Klart slut, mera krut!

