Sluskbladet nr 2 / 2010
http://www.slaktar-stig.se

1

Sluskbladet nr 2 / 2010
http://www.slaktar-stig.se

Ledare
Insändare
Recensioner
Månadens slusk
Följetång
Intervju
Tävling
Torgnys Sida
Serier
Sista sidan

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ja, vår nu då
Då var det återigen vår. Och
ni vet väl vad det betyder.
Värme, ved och försenade
utgåvor av Sluskbladet.
Egentligen tycker jag att vi
borde ta och byta namn till
Apelsinskalsbladet, eftersom
jag försöker skala en apelsin
samtidigt som jag skrivet.
Det är väldigt svårt, ska ni
veta. Och dessutom blir
tangenterna väldigt
kladdiga.
Även om det kan vara lite
mödosamt att skala en
apelsin är det väldigt gott
när man väl får sätta
tänderna i det färdigskalade
resultatet. Ibland brukar jag
tvinga Urgel Pannkaka att
skala apelsiner. Förut gick
det att lura honom att det var
skalet som var det goda. Så

han åt upp skalet och
lämnade kvar apelsinen så
jag kunde äta den. Men
tyvärr gillade han inte
smaken av apelsinskal
blandat med
bekämpningsmedel, så han
slutade köpa apelsiner efter
ett tag. Så nu måste jag
istället tvinga honom att
skala apelsinerna. Det roliga
är dock att han fortfarande
inte har förstått att det är
apelsinen som är god. Så
han blir lika förvånad varje
gång när han tror jag
tvingar honom att ät
apelsinskal.
Nog om apelsiner, för detta
är ju Sluskbladet. Här kan ni
läsa diverse dumheter. Men
nu är jag så jäkla lat, så jag
orkar inte skriva mer.
Egentligen borde jag få ett
kok stryk för min lathet,
men eftersom jag är chef så
vågar ingen slå ner mig.
Utom möjligtvis Leif-Runar.
Han är inte rädd för att slå
ner någon, inte ens sig själv.
Oj, jag fick visst ihop en hel
ledarsida ändå. Vad bra!
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.
Men för helvete!
Är ni helt jävla dumma,
eller!? Man kan väl inte ha
nyårslöftesspecial i en
tidning som kommer ut i
februari! Då kan ni lika
gärna ha midsommarspcial i
augusti-numret. Idioter…
Arvid Lööf
Svar:
Det var ingen dum idé! Tack
för tipset!
Uy
Fisk till salu
Jag säljer jättebillig fisk nu
på fredag. Endast 13
kr/kilot. Synda er och köp,
annars ska ni allt få se på
själve fan!
Wredvid
Sten till salu
Prima stenar som man kan
använda till att bygga hus,
kasta på folk, krossa fönster
och mala ner till grus.
Endast 854 kilo/kronan.
Dretvid
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Luft till salut
Mycket billig luft säljes till
högstbjudande, dock högst
72 kronor.
Bredwid
Svar:
Hallå där! Det här är ingen
annonssida, era förbaskade
förbaskingar! Men när vi
ändå håller på kan jag tala
om att jag har några gamla
disktrasor jag vill sälja för
50 kronor/styck.
Urgel Pannkaka
Tråkbladet
Fy fan vad tråkig den här
tidningen har blivit! Ni
trampar ju bara på i samma
spår år efter år. Gör något
nytt någon gång!
Svar:
Jag är till viss del benägen
att hålla med dig. Det känns
som om sluskbladet är på
väg in i en svacka. Därför
ska vi låsa in samtliga
redaktionsmedlemmar i ett
rum utan mat och vatten tills
de har kommit på nya, bra
idéer för hur vi ska ta oss ur
den här svackan.
Det var alla brev vi hade tid
att svara den här gången.
Nästa gång ska vi svara på
84 brev.
Uy

Gatukorkad
Nu börjar ju våren närma
sig, och därför undrar vi vad
idioterna vi stöter på ute på
gatan tycker om chokladpudding.
Karl Carlsson
27 år
Socialsekreterare
Jag älskar chokladpudding.
Jag äter det till middag varje
dag. Ibland händer det att
jag också äter chokladpudding som efterrätt.
Kajsa-Stina
Evasson
39 år
Åk-lagare
Jag hatar chokladpudding.
Ibland när jag är inne i en
affär och ser att de säljer
chokladpudding brukar jag
sticka stora hål på
förpackningarna och välta
ner hyllorna.
Jan-Olov Ed
14 år
Fabriksarbetare
Chokladpudding? Vad är
det? Är det något man
smörjer maskiner med? Det
måste jag prova någon gång.
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Recensioner
Film: Eleganten från
Vidderna – Filmen om
Eddie Meduza

Detta är en väldigt välgjord
film om musikern Eddie
Meduza. Det märks att
bolaget Anakronfilm har
lagt ner väldigt mycket jobb
på denna film, och det känns
som om Meduza kommer att
få upprättelse när denna film
når ut till massorna.
På Dvd:n finns dessutom
hela 206 inuters
extramaterial, i form utav
intervjuer, sketcher och
outgivna låtar. Denna Dvd
är ett givet köp, både för den
som älskar och den som
hatar Eddie Meduza.
Betyg: 5/5
Uy
Bok: Hypnotisören
Av Lars Kepler

Det kan hända att denna bok
har recenserats tidigare i
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Sluskbladet, jag kommer
inte riktigt ihåg. Men den
var bra i alla fall, så om den
recenserats tidigare gör det
inget. För när en bok är så
här bra tycker jag det är okej
om den recenseras flera
gånger om. Jag tror jag ska
fråga Uy om vi inte kan
recensera Shantaram en
gång till också. Det lär jag
dock inte få, för Uy är så
jävla dum att han inte fattar
någonting.
Betyg: 4/5
Urgel Pannkaka
Skiva: Rol-Gunnar –
Röj ’n’ Roll

Det här är Rol-Gunnars
fjortonde album sedan
debuten 2003. Och jag
måste erkänna, han har varit
väldigt produktiv. Tyvärr
har kvaliteten fått backa lite
till förmån för kvantiteten de
senare årenMen Rol-Gunnar
har ändå lyckats få ihop ett
rätt okej album ändå. Röj ’n’
roll är det andra albumet
Rol-Gunnar släpper i år, och
han ska tydligen släppa tre
till innan året är slut.
Betyg: 3/5
Uy

Månadens slusk
Frida af Knoddede

Frida af Knoddede föddes i
Knoddede 1974 och har bott
där sedan dess. 1997
startade hon skivbolaget
Knoddede Records, och
började ge ut skivor med
lokala talanger. I början gav
hon bara ut instrumental
musik på sitt skivbolag, men
efter tio år började hon
tillåta a cappella-musik.
Frida har också sagt i ett
uttalande att hon under
våren 2017 ska starta ett
projekt för att ge ut en skiva
med en blandning av
instrumental musik och a
cappella. Hur det ska gå till
vet hon dock inte i nuläget.
Frida har utan tvekan haft en
avgörande roll för
instrumental- och a capellamusikens utveckling i
Knoddede, och utan henne
skulle grupper som BertRalfs orkester, Jan Smurf
och Algot Klöveråååker
aldrig sett dagens ljus.
Därför har hon äntligen fått
det erkännande hon förtjänar
i och med utnämnandet till
månadens slusk.
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Följetång

I rymden kan ingen höra
dina idiotiska uttalanden
Del 8
Resumé: Våra hjältar har nu
börjat supa på alvar, samtidigt
som deras rymdskepp närmar sig
en kraschlandning på en okänd
planet…

Kyrt och Yxel bestämde sig
för att hälla upp det sista
brännvinet i varsitt glas och
svepa det innan de landade.
Groggvirket var slut sedan
länge, så nu blev de tvungna
att dricka rent. Yxxel fyllde
båda glasen ända upp till
kanten med ren sprit och
kastade sedan den tomma
flaskan över axeln.
– Jasså, kastade du flaskan
över din axel, Yxel? Sade
Kurt och skrattade innan de
drack ur glasen.
Efter att ha tömt glasen på
dess innehåll somnade både
Kurt och Yxel och ramlade
ihop på golvet bredvid
Zverkar Fakturar.
När alla tre vaknade hade
Rymdskeppet redan landat.
Eller rättare sagt,
rymdskeppet hade
kraschlandat. När Kurt reste
sig upp kunde han
konstatera att det knappt
fanns en detalj i rymdskutan
som var hel.
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– Var är vi!? Vad ska vi ta
oss till! Sade Zverkar
nervöst.
– Vi är på en okänd planet.
Och luften här verkar okej,
så det är väl bara att börja gå
tills vi stöter på något liv på
planeten. Svarade Kurt
– Fo’ faen! Vi måste skynda
oss att hitta liv då, för vi har
slut på brännvin! Utbrast
Yxel.
Kurt, Yxel och Zverkar tog
med sig det som fortfarande
var helt och begav sig
österut för att se om de
kunde hitta någon hjälp.
Chansen var stor att
planeten var obebodd, men
om de hade tur kanske det
fanns en civiliserad
befolkning som kunde
hjälpa dem hem.
Efter att ha vandrat i tre
dagar var de nära att ge upp.
– Fortsätt utan mig, ni! Jag
orkar inte mer. Sade Zverkar
och lade sig på marken.
– Fo’ faen!
– Nej, nu jävlar följer du
med oss! Annars ska du allt
få se på själve fan! Sade
Kurt som började tröttna på
Zverkars eviga gnällande.
Under de tre dagar de hade
gått hade Zverkar inte gjort
något annat än att klaga.
Efter att ha blivit hotad av
Kurt kände Zverkar att ha

fick nya krafter och orkade
gå ett par mil till.
Plötsligt dök det upp fem
konstiga figurer från
ingenstans. De var alla
klädda i lila overaller och en
svart överrock. På huvudet
hade de varsin toppluva av
trä.
– Var hälsad, era inkräktare!
Sade en av figurerna och tog
Kurt i handen.
– Förlåt om vi gör intrång,
men det är så att vårt
rymdskepp har krashat här,
och vi kan inte ta oss
härifrån. Sade Kurt.
– Så ni kan inte ta er
härifrån? He he he, mycket
intressant! Vi kanske skulle
ta och mala ner er till
köttfärs och mata korna
med. Eller vad tycker ni?
Sade en annan figur och
vände sig till Zverkar.
– Nej, helst inte. Snälla
skada oss inte! Bad Zverkar.
– Nej, vi ska inte skada er.
Tror jag. Men följ med oss
så ska vi visa er något
mycket ovanligt.
– Okej! Sade Yxel.
Egentligen tyckte ha att
figurerna var lite
obehagliga, men han ville
följa med dem ändå. Det
kunde ju vara så att det var
en hembrännarapparat de
skulle visa.
Fortsättning följer!
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Intervju med
Rulle von
Gungungunnar

Okej, jag ska bara ställa
några fler frågor. Det tar
ingen lång stund.
Det hoppas jag verkligen!

Förutom att han tog sig ett
fånigt namn byggde han
också en bil som gick på
gamla makaroner.

Denna vecka ska vi
intervjua en person med ett
fruktansvärt fånigt namn.
Han heter Rulle von
Gungungunnar. Fråga mig
inte var han har fått namnet
ifrån, det får ni allt läsa i
intervjun, era jäkla
slöfockar!

Det jag undrar mest är
nog ändå, hur kommer det
sig att ni har ett så fånigt
namn?
Vadå!? Det är väl inget fel
på att heta Rulle. Jag kan
tala om för dig att det finns
många som heter Rulle, och
inte skäms de för det!

Ja, då får jag tacka för
den trevliga intervjun!
Far åt helvete!

God afton, Rulle. Hur står
det till?
Jo, det står sig ganska bra.
Jag försökte ställa en bil på
högkant förra veckan, men
det gick inget vidare. Så
därför provade jag att ställa
en sten på högkant istället,
och det fungerade mycket
bättre. Det stod bra till.

Nu var det inte ditt
förnamn jag syftade på,
utan det var ditt
efternamn. Du heter ju
Von Gungungunnar i
efternamn, och det måste
nog vara det fånigaste
namnet jag någonsin stött
på. Och då har jag
intervjuat en som hette
Ding, så det säger ju en hel
del om hur fånigt ditt
efternamn är.
Nej, nu jävlar får det vara
nog med att
oförskämdheterna från din
sida. Om du inte slutar upp
med de här dumheterna ska
jag ge dig en sådan smäll så
du börjar skriva poesi om
skrivmaskiner, din lille jävla
fjant!

Nu var det ju inte så jag
menade. Det jag undrade
var hur ni mår!
Jo, jag mår bra, med tanke
på omständigheterna.
Vilka omständigheter?
Jo, det står en idiot framför
mig och ställer en massa
konstiga frågor. Om den där
idioten kunde ta och
försvinna härifrån skulle jag
må mycket bättre.

Håll käften och svara på
frågan, din jävel!
Det var min far som hade
diverse fånerier för sig.

Namn: Rulle von
Gungungunnar
Ålder: 62 år
Yrke: Släpvagnstillverkare
Intressen: Vara med i Tv
Familj: tre fruar och två
älskarinnor
Största bedrift: Lyckades
låsa upp alla banorna i
Super Smash Bros. Melee
Sämsta bedrift: Råkade av
misstag betala 378 kronor
för en liter mjölk
Aktuell: Med den nya
boken ”Släpvagnarnas A-Ö”
Intervju, som vanligt, av
Hugo 54:sson
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Tävling

2: Earln

Ni kan säkert reglerna
redan. Jag tänker då inte dra
dem en gång till. Är det så
att ni har glömt reglerna får
ni ta och titta i något äldre
nummer.

Fråga 7: Vad heter
Sluskbladets radiokanal?
1: Radio Slusk
X: Ni har ingen radiokanal!
2: Radio idioter

Fråga 1: kan man kasta
bävrar med en hand?
1: Ja
X: Om man har en stor hand
2: Nej

Fråga 8: Hur lång är en
skruvmejsel?
1: 11 cm
X: 79 meter
2: 47 dm

Fråga 2: Hur stavas ordet
”Bil”?
1: Beil
X: Bol
2: Bihl

Fråga 9: Hur många
gånger har Leif-Runar
simmat jorden runt?
1: En gång
X: Två gånger
2: 78 206 gånger

Fråga 3:
1: Ni glömde frågan
X: Balabolebull
2: Ha ha ha!
Fråga 4: Hur skulle fråga
tre ha lytt?
1: ”Vad heter Ralfs bror?”
X: ”Vill ni ha stryk?”
2: ”Vilken dag är det i dag?”
Fråga 5: Vad får man för
straff om man slår ner
kungen?
1: 87 års fängelse
X: En utskällning
2: 799 400 dagsböter
Fråga 6: Säg ett ord som
rimmar på ”Aln”
1: Skatt
X: Haln

Fråga 10: Hur skriver
man 10 med romerska
siffror?
1: IIIIIIIIII
X: X
2: IVVI
Fråga 11 (Extrafråga):
Vem ska bli vår
andrepilot?
1: Urgel Pannkaka
X: Fredrik Reinfeldt
2: Karl XX Evert
Fråga 12 (Extrafråga2):
Var bor ni?
1: Hjo
X: Vansbro-ho
2: Perm

1:a pris:
Ett visitkort från
Arbetsförmedlingen
2:a pris:
Luft
3:e-799:e pris:
Dålig luft
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: 2
Fråga 2: 1
Fråga 3: 1
Fråga 4: 2
Fråga 5: X
Fråga 6: 21
Fråga 7: X
Fråga 8: 1
Fråga 9: X
Fråga 10: 1
Förra numrets vinnare:
1:a pris
Albert Albersson, Strömstad
2:a pris
Olga Josefsson, Halmstad
3:e pris
Sven Björick, Åmål
Olga von Knut, Bylinge
Sten Adolfsson, Stockholm
Styn Adylfsson, Styckhom
Anders Fredriksson, Fu
Teddybjörnen Fredriksson
Jan Björnebo, Volvosta
Vad de vann har ni inte med
att göra!
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Torgnys spalt

Varje månad skriver Torgny
Nesskall en massa
dumheter, exklusivt för
Sluskbladet!
34 sekunder efter sin 34årsdag köpte Lars en klocka
som bara kunde visa 34
sekunder åt gången. Han
tittade på klockan i exakt 34
minuter innan han slängde
den i golvet så att den gick i
34 bitar.
- Jävla skräpklocka!
Ropade Lars så högt att alla
hans 34 barn kunde höra
honom. Sedan tog han sin
34 år gamla bil och åkte ner
på byn som låg 34 km
söderut. När han var framme
såg han att bilen nu hade
gått exakt 34 tusen mil. Lars
steg ur bil och gick in på
konsum för att köpa 34
backar öl till priset av 34
kronor/styck.
Men när det var dags att
betala insåg Lars att han
endast hade 34 kronor kvar i
plånboken. Så istället för att
gå hem tomhänt slog han
ner butiksbiträdet och
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sprang ut i bilen med alla
ölbackarna.
Lars satte sig i bilen och
vred om bilnyckeln. Det tog
34 sekunder innan motorn
startade. Efter att ha kört i
34 minuter såg Lars att
polisen börjat följa efter
honom. Lars slängde då ut
ett bananskal bakom sig,
som polisen halkade på och
körde av vägen.
Det dröjde dock ingen lång
stund innan ytterligare 34
polisbilar dök upp. Och
plötsligt fick Lars slut på
bensin, till råga på all. 34
poliser slet ut Lars ur bilen
och arresterade honom. Lars
satt häktad i 34 dagar innan
det var dags för rättegång.
Han blev dömd till 34 års
fängelse. Dessutom blev han
tvungen att betala 34
dagsböter.
Lars gjorde 34 försök att
rymma ur fängelset, men
han misslyckades alltid, och
blev nerklubbad av 34
vakter. Som straff fick Lars
sitta 34 dagar i
isoleringscellen. Men han
hann bara vara där i 34
minuter innan han dog i
lungsot.
Av Torgny Nesskall

Jonsereds spalt

Jenny Jonsered är
frilansjournalist, och
numera kan man läsa
hennes texter även i
Sluskbladet.
Som ni kanske ser har
Torgny Nesskall helt tappat
greppet. Förut kunde han
skriva rätt så bra texter, men
nu blir det bara pannkaka av
alltihop.
Det fann en tid då jag såg
upp till honom som skribent,
men de tiderna är förbi. Det
kanske är tiden på
Sluskbladet som har gjort
honom till den idiot han är,
för han var väldigt skicklig
innan han började skriva för
den här tidningen.
Det jag fruktar mest just nu
är att jag själv kommer att
vara lika korkad som
Torgny om några år.
Av Jenny Jonsered
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Sista sidan

I nästa nummer

Då var vi här igen. Vi måste
sluta träffas på det här sättet,
eller hur? Jag lovar att vi ska
försöka få klart tidningarna i
tid i fortsättningen. Tyvärr
så är inte alltid mina löften
så mycket att lita på…

Ja, ni vet väl vad som
kommer. Ni känner ju mig,
så det blir ju det gamla
vanliga. Följefång, tävling
och annat dravel. Sådeså!

Fråga Urgel
Har du problem med
matsmältningen, krånglar
skrivaren, eller behöver du
hjälp med deklarationen?
Hos Urgel Pannkaka är alla
frågor välkomna. Skicka
honom ett mail,

(Urgels överdimensionerade signatur)

Professorns spalt

urgel.pannkaka@slaktar-stig.se

så svarar han på din fråga.
Månadens brev:
Jaaaaaaaaa!
Jag tycker om att slå ner
folk. När jag gör det blir jag
glad och skriker ”Jaaaaaa!”.
Men ibland reser de sig upp
och slår tillbaka. Då blir jag
ledsen och skriker ”Neeej!”.
Snälla UIrgel, vad ska jag
göra för att slippa skrika
”Neeeeeeeeeeeeeej!”?
Gunnar Fors
Svar:
För det första så heter jag
Urgel, och inte UIrgel. Och
om du inte vill skrika
”Neeeeeeeeeeeeeeej!” när
du blir nerslagen kan du
prova att tejpa igen munnen
med silvertejp innan du slår
ner någon.

Ja, jag älskar när det inte är
några nyheter!

Då
Klar
får
t
slut
att
mera
Nej, nu gör jag som
professorn. Vi ses i nästa
nummer

Jag mer

plats för

skriva med jättestora
bokstäver.
Professor C hallomsaft

Krut!

