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Heta sommarfan 
Fy fan, vad varmt det 
ska vara. Och ändå är det 
bara sommarens andra 
dag när detta skrivs. Det 
är så varmt att datorn 
som detta skrivs på 
nästan smälter.  
 
Sedan förra numret har 
jag suttit här ensam och 
hungrig. Det är ju bara 
5-10 minuter sedan förra 
numret blev klart. Det 
måste vara världsrekord. 
Så kort tid har det aldrig 
tidigare tagit innan jag 
har börjat med nästa 
nummer. 
 
Som ni minns från förra 
numret skulle läsarna få 
rösta om Professor C. 
Hallomsaft skulle få 
finnas kvar i Slusk 

Bladet, eller om han 
skulle bytas ut mot 
Torgny Nesskall. Så här 
blev resultatet: 

Detta innebär att från 
och med nu kommer 
Professor C. Hallomsaft 
att ersättas av författaren 
och frilansjournalisten 
Torgny Nesskall. 
 
I morgon ska jag äta 
pannkakspudding och 
dricka pizzasaft till 
middag.Låter inte det 
gott? Det gör det då när 
man är hungrig. Vänta 
bara tills ni blir riktigt 
hungriga. Då äter ni nog 
vad som helst. Till och 
med kaffesump. Trevlig 
läsning önskas ni nu. 
 

 

uy, chefsredaktör 
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Insändare 
Nu har Slusk Bladet fått 
en brevansvarig som 
sorterar och sköter 
publiceringen av 
läsarbrev. Hanns namn 
är Urgel Pannkaka, som 
vissa av er är bekanta 
med vid det här laget. Ni 
kan ”mäjla” era 
insändare till hans 
lånade mail, 
uy-@spray.se 
Så småningom kommer 
han att få en egen 
mailadress. 
 
Mer kassettband åt folket!  
Det borde absolut delas ut 
fler kassettband till folket! 
Annars kan man ju inte 
spela in melodikrysset! Om 
jag missar melodikrysset ser 
jag alltid till att spela in det. 
Jag vet inte vad jag skulle 
göra om jag missade att höra 
ett enda avsnitt. Stig Sten 
 
Hatbrev till Slusk Bladet 
Jag har numera börjat hata 
Slusk Bladet. För alla 
medlemmar i redaktionen 
ser så otroligt dumma ut! 
Har ni inte nog med pengar 
snart så ni kan 
plastikoperera er snart? Om 
det fattas pengar kan jag 
gärna bidra med någon 
slant. Så som ni ser ut nu är 

det nästan kriminellt att se 
ut. Boka tider redan i dag, 
annars ska jag personligen 
skära sönder era fula nyllen. 
Martin Blåberg 
 
Svar: 
Det där brevet var lite elakt. 
Som tur var så tog ingen 
annan än Leif-Runar illa 
upp. Jag måste varna dig, 
min vän. När du läser detta 
är han på väg hem till dig. 
Om det knackar, öppna inte 
dörren. Smit ut bakvägen 
istället. Har du ingen bakväg 
att smita ut får du se till att 
ditt huvud är skyddat.  
 
Passa er! 
Annars kommer kanske min 
bror och snor allt han 
kommer över hos 
arbetsförmedlingen. Han är 
nämligen kleptoman och 
snor alla pennor han 
kommer över.  
Urban Grillman 
 
Kan man köpa 
reklamplats i Slusk 
Bladet? 
Hej! Jag äger ett stort jävla 
företag som undrar om man 
kan sätta in stora annonser i 
eran tidning. Vi vill helst ha 
så stora annonser att inte 
erat eget material får plats i 
tidningen. Vi kommer inte 
heller att betala någon större 
ersättning för detta. Om ni 
skriver på avtalet som våra 

jurister håller på att ta fram 
kommer ni att binda er till 
detta avtal i 10 år. När dessa 
10 år har gått är det vi som 
bestämmer om kontraktet 
ska förnyas eller ej.  
Kurt Rashid Vd, Rashid 
plastförpackningar AB 
 
Svar: 
Ja, det låter som en bra deal. 
Men vi har redan tecknat ett 
liknande avtal med 
Svennson Pappfodral AB, så 
vi kan tyvärr inte göra 
affärer för nuvarande. 
 
Sluta fylla ut! 
Kan ni vara snälla och sluta 
fylla ut tidningen med en 
massa ointressant skit? Som 
professorns sida, den är ju 
helt värdelös. Om ni inte 
skärper ska ni få stryk! 
Arvid Gåsberg 
 
Svar: 
Har du något förslag på vad 
vi annars ska göra med alla 
tomma sidor, då? För övrigt 
fick professorn nyligen 
sparken. Numera jobbar han 
på ett vetenskapsmagasin. 
Hans sida kommer nu att 
byta namn till Torgnys sida. 
Om ni klagar på Torgny 
också så kommer han att 
bytas ut mot en gammal 
väckarklocka från 60-talet. 
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Månadens Slusk 
Carl Bertilsson 

 
 
Denne man var som kändast 
under slutet av 90-talet. Han 
var en mycket berömd 
städare. Han började med att 
städa vardagsrummet, innan 
han gjorde rent i köket. 
Därefter städade han 
toaletten och sovrummet. 
 
En dag när han såg på Tv 
var det reklam för en 
stödtävling. Man skulle 
skicka in en film till 
tävlingen när man städade, 
så kanske man kunde gå 
vidare till den stora finalen 
på Sollerön.  
 
Carl satte genast igång med 
att städa, samtidigt som en 
vän filmade honom. När 
videobandet var fyllt 
skickade han iväg det till 
städfirman som anordnade 
tävlingen.  
 
Två dagar senare fick Carl 
ett brev där det stod att han 
var kvalificerad i stora 
finalen på Sollerön den 29:e 

augusti. Då tog Carl ledigt 
från sitt jobb som 
kriminaltekniker under 
sommaren för att träna inför 
finalen.  
 
När det äntligen var dags för 
final åkte Carl och hans 
familj iväg efter att ha 
packat bilen med allt 
nödvändigt. 
 
När Carl med familj var 
framme och hade letat upp 
platsen för 
städningstävlingen var det 
inte långt kvar tills första 
omgången skulle börja. 
 
Under första omgången 
skulle man städa en toalett 
med enbart en tandborste 
som hjälpmedel. Det var 
svårt, men Carl lyckades gå 
vidare till andra omgången. 
 
I andra omgången skulle 
man tvätta bort oljefläckar 
med en disktrasa. I flera 
timmar fick Carl torka innan 
fläckarna började försvinna. 
När omgången var slut var 
det bara Carl och Svenny 
Sthåål som hade gått vidare.  
 
I den tredje och sista 
omgången skulle man städa 
ett helt hus på 30 minuter. 
Det verkade näst intill 
omöjligt, men när Carl väl 
hade kommit igång kunde 
inget stoppa honom. 

Carl lyckades städa hela 
huset på 21 minuter, nytt 
världsrekord. Därmed stod 
det klart att Carl hade vunnit 
Sollerön Cleaning Contest 
1997. Så pris fick han en 
årsförbrukning av 
ständningsprodukter. 
Dessutom skulle han få åka 
till VM-finalen i städning i 
New York den 14 
november. 
 
När det slutligen var dags 
för finalen hade Carl redan 
anlänt i New York. Han 
reste dit två veckor i förväg 
för att förbereda sig. 
 
Men när tävlingen började 
så hände det som inte fick 
ske. Carl gick vilse i storstan 
och kunde inte hitta tillbaka 
till platsen tävlingen skulle 
hållas. 
 
Eftersom Carl aldrig dök 
upp blev han 
diskvalificerad. När han 
slutligen hittade tillbaka till 
tävlingsplatsen var tävlingen 
slut och arrangörerna höll på 
att plocka ner allting. 
 
Det var med bittra miner 
som Carl fick åka hem till 
Skåne igen. Som tröstpris 
får han dock bli månadens 
slusk. 
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Järnhår VS 
Plasthår del 6 
Detta har hänt: 
Järnhår och Plasthår sitter i 

finkan. Inte enns där kan dem 

låta bli att slåss. 

 
Nästa morgon väcktes 
Järnhår av att en idiot skrek 
honom i örat. Idioten var 
Plasthår som sjöng norska 
nationalsången baklänges. 
Det brukade han göra varje 
morgon, för att reta sin 
omgivning. 
 
Järnhår var väldigt 
lättirriterad på morgonen, så 
han tog en del av den 
sönderslagna sängen och 
smällde till Plasthår med. 
Då gjorde Plasthår likadant, 
och snart var det slagsmål 
igen. Men slagsmålet blev 
inte så långvarigt, för en 
fängelsevakt avstyrde bråket 
med hjälp av sin batong.  
 
När Järnhår och Plasthår 
vaknade ur medvetslösheten 
som vaktens batong orsakat 
sade Järnhår till Plasthår: 
– Så här kan vi ju inte ha 
det. Vi måste ju få bråka 
fritt! 
För en gångs skulle var 
Järnhår och Plasthår överens 
och gjorde upp en plan om 
hur dem skulle fly från 
fängelset. Men det blev en 
liten konflikt över vems 
flyktplan dem skulle 

använda. Järnhårs plan gick 
ut på att dem skulle klä ut 
sig till grisar och svina ner. 
Då när städarna öppnade 
deras cell kunde dem 
rymma. Plasthårs plan gick 
ut på att dem skulle låtsas 
bråka. Och när vakten kom 
för att avstyra bråket skulle 
dem slå ner honom och sno 
nycklarna. 
 
Efter en röstning vann 
Plasthårs plan med två röster 
mot en. Den tredje som 
röstade var Guld-Gunnar i 
cellen mitt emot. Han hade 
uttit inne för stöld av några 
guldtackor två veckor 
tidigare. 
 
Plasthårs listiga flyktplan 
togs genast i bruk. När 
”bråket” hade kommit igång 
kom vakten in för att avstyra 
det, som planerat. När 
celldörren öppnades fick 
vakten en smäll av Järnhår 
som genast knockade 
honom. Järnhår tog vaktens 
nycklar, medan Plasthår tog 
batongen. 
 
När dem sprungit ut från 
korridoren som deras cell 
var i blev dem genast 
anfallna av två kraftiga 
vakter. Men nu var dem 
beväpnade, så två vakter var 
ingen match! Den ena slog 
Plasthår ner med batongen 
och den andra slog Järnhår 

ner med nyckeln. 
Plötsligtgick larmet och alla 
vakter rusade in i rummet 
som Järnhår och Plasthår 
befann sig i.  
 
Då orkade inte Järnhår fäkta 
med sin nyckel längre, så 
han lyfte upp Plasthår och 
svingade tunt med honom. 
Han lyckades slå ner nästan 
alla vakter med den 
taktiken. Dem sista 
återstående vakterna slog 
Plasthår ner med sin batong. 
 
Efter att alla vakterna var 
nerslagna behövda Järnhår 
och Plasthår bara gå rätt ut 
genom grindarna. Men först 
gick dem till personalens 
fikarum och drack lite kaffe 
för att fira sin återfådda 
frihet. 
 
Men så fort dem kommit 
utanför grindarna gav 
Järnhår Plasthår en redig 
högersving. Plasthår ville 
inte vara sämre så han gav 
Järnhår en vänsterkrok. Och 
så höll dem på i all evighet. 

 
Vänster: Järnhår. 
Höger: Plasthår. 
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Intervju 
Med Sven-Erik 
Adolfsson

 
Denna gång ska vi 
intervjua en man som 
blivit känd under namnet 
Sven Erik Kaffemugg 
Adolfsson. Fast 
egentligen heter han bara 
Sven-Erik Adolfsson.  
 
Hej, Sven-Erik! 
Berätta om dig själv! 
Vargör ska jag göra det 
för? Om du nu är så 
jävla intresserad av mitt 
privatliv kan du väl läsa 
det i min 
självbiografiska bok 
Traktorn – Så funkar den 

udda veckor. 
 
Okej, jag får ta och leta 
upp den där boken. Vet 
du var man får tag i 
den? 
Ja, men varför ska jag 
berätta det för dig? Det 
ger väl du ändå fan i? 
 
Nej, då! Jag lovar att 

jag ska läsa hela boken. 
Lovar du det? 
 
Ja, det gör jag. 
Kan man lita på dig? 
Ja, det kan man. 
Hur vet jag det? Har du 
något pålitlighetsintyg? 
 
Nej, men jag håller 
alltid vad jag lovar. 
Hur vet jag det? Kan du 
ge exempel på någon 
som du har lovat något 
och hållit vad du har 
lovat? 
 
Nej, jag har hållit så 
många löften att jag 
inte kan hålla reda på 
alla. 
Hur kan jag veta det? Du 
får ta och lämna någon 
sorts garanti för att jag 
ska lita på dig. 
 
Som vad? 
Du får lov att jag får ge 
dig en fet högerkrok om 
du inte håller vad du 
lovar. 
 
Okej, då! Om jag inte 
håller det jag har lovat 
får du slå mig mest du 
vill. Föresten, vad var 
det jag lovade? 

Att du ska ge mig allt du 
äger och dyrka mig som 
din gud. Dessutom ska 
du göra allt jag ber om 
utan att varken tveka 
eller tänka innan. Med 
andra ord blir du min 
slav i all evighet. 
 
Va? Var är det vad jag 
lovade? 
Ja, du lovade att viga ditt 
liv till att passa upp mig. 
 
Men det kan jag ju inte 
göra! Jag har ju ett 
jobb jag måste tänka 
på. Dessutom har jag 
familj. 
I så fall får jag ge dig en 
fet smäll. *smack* 
 
Uähhhhhhh! 
 
Namn: Sven-Erik 
Adolfson 
Ålder: 31 
Civilstånd: Högt 
Aktuell: Som 
programvärd i  
Tv-programmet ”Jag vill 
vinna feta kossor” 
Intervju av Hugo 
54:sson 
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Hjälp, nu blir det 

Tävling 
Reglerna är att du ska svara 
rätt på så många frågor du 
kan utan att ta hjälp av din 
tidsmaskin och åka framåt i 
tiden och ta reda på dem 
rätta svaren. 
 
Fråga 1: Var bor 
Räkmanne Gu’ld? 
1: Han bor i öknen 
X: Han bor i min laxodling 
3: Han är ful 
 
Fråga 2: Vilken dryck 
passar bäst som 
återställare åt datorer? 
1: Öl 
X: T-Röd 
2: Olja 
 
Fråga 3: Hur ler solen mot 
alla? 
1: Likadant 
X: Konstigt 
2: Farfar 
 
Fråga 4: Hur mycket 
kostar lyckan per liter? 
1: 64 kronor 
X: Lite otur 
2: Ett nytt försök en gång till 
 
Fråga 5: Vilken är 
Järnhårs favoritfrisyr? 
1: Hästsvans 
X: Snagg 
2: Flitskallig 
 
 

Fråga 6: Var står Fredrik 
Transportsson och väntar? 
1: Efter vägen 
X: Hemma 
2: På ett lastbilsflak 
 
Fråga 7: Hur många öl 
dricker Leif-Runar 
dagligen? 
1: 0 
X: 54564654 
2: Ja 
 
Fråga 8: Hur mycket 
kostar ett Xbox, signerat 
av Bengt-Birger Fox? 
1: 500 kronor 
X: 548 kronor 
2: Det är gratis 
 
Fråga 9: Vem där? 
1: Jag 
X: Ralf Fredrik den yngre 
2: Ingen alls 
 
Fråga 10: Hur mycket 
väger ett kilo papper om 
man förvandlar det till 
guld samtidigt som man 
byter ut två tredjedelar 
mot salt och gör en 
bakåtvolt. Dessutom 
flyttar man tolv artondelar 
till en annan galax. Nå? 
1: 54 Kg 
X: 0,5 Hg 
2: 545 648 647 84 Kg 
 
 
 
 
 

1:a pris: 
50 öre 
2:a pris: 
En resa till Mora som du 
bekostar själv 
3:e pris:  
Maskangripet bröd 
 
Förra numrets vinnare: 
Olle Högtalarsson, Hjo 
Vann första pris, en kortlek 
Kurt Guldman, Alvesta 
vann en renovering av 
ansiktet. 
Frida Y. Karlsson, 
Bläberg vann en diskussion 
med sin vän Cornelia 
Alfredsson. 
 
Förra numrets rätta svar: 
 
Fråga 1: 2 
 
Fråga 2: 1 
 
Fråga 3: X 
 
Fråga 4: X 
 
Fråga 5: X 
 
Fråga 6: 2 
 
Fråga 7: 1 
 
Fråga 8: X 
 
Fråga 9: 2 
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Torgnys sida 
 
Hej, mitt namn är 
Torgny Nesskall och jag 
är författare. Jag är den 
person som ska ta över 
efter professor C. 
hallomsaft. Det här är 
min första riktiga text i 
Slusk Bladet, så jag 
tänkte börja med att 
berätta lite om mig själv. 
 
Jag är en man som bor 
på okänd ort och min 
ålder är också okänd. 
Fördelen med att vara så 
här pass anonym är att 
dem som vill ge mig 
kritik och slå mig gul & 
blå inte kan hitta mig så 
lätt. Nackdelen är att 
mina beundrare inte 
heller hittar mig. Inte ens 
lönekuverten som jag får 
för mina texter tycks 
hitta fram. 
 
Trots denna brist på 
beröm och belöning 
fortsätter jag mitt 
författaryrke, i hopp om 
att en dag bli upptäckt av 
ett stort bokförlag som 
vill ge ut min roman som 
jag håller på att skriver. 

 
Det kan tyckas hopplöst 
ibland, men ska den som 
ger sig, brukar det ju 
heta. Och jag tänker inte 
skämmas, så jag kan helt 
enkelt inte ge upp. För 
då skulle Mitt Andra Jag 
aldrig prata med mig 
igen. Visserligen har jag 
inget andra jag, så det 
kan inte prata med mig 
annars heller.  
 
En gång hände det 
faktiskt att ett fan kände 
igen mig. Det var när jag 
var ute och festade. I och 
för sig visste inte denna 
person om att jag var 
författare, utan kände 
mig privat. Men 
eftersom denna person 
kände mig kan jag inte 
tolka det som annan än 
positivt. För utan positivt 
tänkande kommer man 
inte långt här i livet! 
 
När jag hade nationellt 
prov i svenska när jag 
gick i nian skrev jag en 
text som jag tänkte 
lämna in till förlaget. 
Det var nog en av dem 
bästa jag någonsin 
skrivit. Men tyvärr fick 

den IG för att den inte 
höll sig till ämnet. Och 
inte kunde jag lämna in 
den till förlaget heller, 
eftersom det som skrivs 
under nationella proven 
är hemlighetsstämplat i 
10 år. Så jag kanske kan 
publicera den i april 
2013.  
 
När jag gick mitt första 
år på gymnasiet brukade 
jag skriva texter som jag 
delade ut bland mina 
klasskompisar. Dem 
blev rätt omtyckta. 
Dessutom lämnade jag 
in en till min 
svensklärare. Även han 
tyckte om den. 
 
Jag fick även positiva 
reaktioner när dessa 
lades ut på Internet. Det 
gick så bra att jag fick 
vikariera på Slusk 
Bladet, och nu har jag 
fått en fast anställning. 
 
Ja, det är väl i kort mitt 
liv fram till i dag. Vi får 
väl se hur det utvecklar 
sig. 
Text: Torgny Nesskall 
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Partipropaganda 
Här kommer som 
omväxlings skull ett parti 
som verkar någorlunda 
vettigt. Men de tär ändå ett 
tvättäkta idiotparti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag törs knappt läsa 
partiernas valaffischer 
längre, för det är så 
jävla korkat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I nästa  

I nästa nummer 
kommer vi att visa ett 
parti som är ännu 
värre 
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Sista sidan 
Är det inte tragiskt när ett 
nummer av slusk bladet 
snart är slut? Det tycker vi 
med. Därför gör vi denna 
sida som en liten tröst. 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
stereon, krånglar din man, 
eller vill du ha hjälp med 
svartbyggen? Alla typer av 
frågor är välkomna. Skicka 
mig ett PM (på Swenland-
forumet) eller mail till Urgel 
så kommer det troligen att 
besvaras i dasspapperet till 
tidning. Ett brev: 
 
Kära Urgel, jag skulle vilja 

veta vilken typ av olja som 

är bäst att laga mat med. 

Jan  
 
Svar: 
Bäste jan. Jag skulle 
rekommendera råolja. 
Nej, vänta! Sa du 
matlagning? Då 
rekommenderar jag 
naturligtvis matolja. 

 
Urgel Pannkaka –  
Redo för krogslagsmål 

 

Nyheter 
Här finns allt nytt ni borde 
känna till. 
 
Ny design 
När ni läser detta finns det 
ny design på Slaktar-Stig’s 
hemsida. Vi skulle 
naturligtvis veta vad folk 
tycker om den, så ni kan 
skicka era åsikter om den, 
antingen på forumet eller 
med ett mail. Och ni 
behöver inte fruka Leif-
Runars vrede om det är 
negativ kritik, för han har 
inte varit inblandad alls i 
skapandet av den nya 
designen. 
 

 
 
 

 
Professorns sista ord 
Här kommer Professor 
C. Hallomsafts sista 
hälsning till Slusk 
Bladet: 
 
Hoppas det går riktigt 

dåligt för er! Jag hatar 

er mer än allt annat. 

Speciellt Torgny 

Nesskall, han ska få en 

fet smäll. Tack för mig 

Professor C. Hallomsaft 
 
Nästa nummer 
I nästa nummer startar vi 
en ny följetång, 
pressenterar ännu ett 
idiotparti. Dessutom 
Torgny Nesskalls nästa 
artikel, intervju, tävling 
och månadens slusk. 
Nästa nummer kommer 
lagom till hösten. 
 


