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Hösten kommer
När detta skrivs regnar
det ute, så jag kan inte
vara ute och jobba.
Därför blev det till att
börja med detta numer
av Slusk Bladet. För en
gångs skull förde regnet
något gott med sig för er.
Som sagt så är hösten på
väg. Träden kommer att
tappa sina löv, gräset får
en gul färg, och det blir
kallare för varje dag som
går. För att inte tala om
allt regn.
Men man kan ju tänka
att för varje dag som går
blir det lite närmare
nästa vår. Den tanken
brukar pigga upp. Men
inte för den som tycker
om hösten.
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Snart är det val i
Swenland och det
innebär att läsarna ska
rösta på ett idiotparti
som ska bestämma
dumma lagar under 75
års tid. Ja, det är val så
ofta i Swenland, ja.
Nu kommer jag inte på
något mer att skriva, så
därför berättar jag att det
inte finns några som
helst bevis för att Torgny
Nesskall skulle vara
förtjust i kaffesump. Det
finns heller inget bevis
för att jag skulle vara
den som spred ut ryktet
om att Torgny Nesskall
gillar kaffesump.
Sommardagboks
tävlingen börjar lida mot
sitt slut. Den här
månaden är den sista
man kan skicka in sin
dagbok. Vinnare
pressenteras i nästa
nummer.

uy, chefsredaktör
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Insändare
Här kan ni skicka era dinga
insändare till den ännu mer
dinge Urgel Pannkaka. Hans
adress är uy-@spray.se.
Vissa insändare kommer
han även att svara på.
Nej, nu jävlar!
Jag ska ge urgel Pannkaka
en fet smäll i morgon
klockan 10.00. Det har han
gjort sig förtjänt av. Aj, aj,
aj kommer han att låta när
jag är klar med honom.
Leif-Runar
Svar:
Skulle jag få stryk? Utav
dig? Din lönnfete fan! Öh,
nej. Jag bara skojjade. Klart
som fan att jag får stryk av
dig. Nej, du är inte alls
lönnfet. Jag menade såklart
mig själv.
Inga mer bilder?
Varför har ni inga bilder på
Slusk Bladets insändarsidor
längre? Det var ju så kul att
titta på dessa. Speciellt för
mig som inte kan läsa. Jag
brukar alltid titta på bilderna
istället. Så jag ber er, ha
med lite bilder i
fortsättningen.
Rune Evertstig
Svar:
Okej, Rune. Här kommer en
bild som du önskade. Den

föreställer ett strykjärn.

Fin, va?
Gör om!
Kan inte ni vara snälla och
göra om Slusk Bladet till en
tidning om PET-flaskor och
väckarklockor? Det skulle
vara jättesnällt, för det finns
inget jag är mer intresserad
av. Yngve-Alfred Bas
Svar:
Skulle inte tro det. Även om
jag skulle vilja skulle jag
inte får för uy. Tyvärr.
Jag har fått nog
Nu är jag trött på att ständigt
hånas av massmedia. Ända
sedan jag föddes har diverse
medier trakasserat mig. Jag
blir så jävla less på alltihop.
Jag ska nog ta och slå ner
alla som jobbar inom media
någon dag. Nej, jag bara
skojade. Jag har aldrig blivit
hånad av media någonsin.
Jag har inte ens varit i
kontakt med media tidigare.
Svar:
Men nu har du blivit hånad
av media, din gris!
Skruva den hårt!
Skriva på muttern jävligt
hårt när ni byter däck på
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bilen, annars jävlar! En gång
lossnade däcket för mig när
jag inte hade skruvat åt
muttern tillräckligt hårt.
Däcket flög in genom rutan
åt en annan bil. Föraren blev
då förbannad och slog ner
mig. Sen flyttade jag till
Gullspång där jag bor än i
dag. Up4nothing
Ja, nej, ja, nej!
Vissa saker tycker jag om,
andra inte. Jag tycker om
glass, men jag tycker inte
om trasiga högtalare. Jag
tycker om pizza, men jag
tycker inte om sönderslagna
lampskärmar. Jag tycker om
öl, men jag tycker inte om
sönderbrända sockerkakor.
Jag tycker om blåbärspaj,
men jag tycker inte om
rostade bildäck. Jag tycker
om hallonbåtar, men jag
tycker inte om dåliga filmer.
Jag tycker om vitlökssås,
men jag tycker inte om
uppeldade plastpåsar. Jag
tycker om rökt lax, men jag
tycker inte om fotsvamp.
Erik Lådbilsson
Svar:
Jag tycker om väl
genomtänkta insändare, men
jag tycker inte om varken
dig eller din insändare!
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Månadens slusk
Billy Bäver

Billy Bäver är för många
känd som vinnaren i SvenAdolf Karlssons simtävling
2005. Men han är även känd
som den personen med
största framtänder. Det är
något han brukar bli retad
för. Han är även känd för sin
aggressivitet, så jag skulle
inte rekommendera att ni
retar honom för
framtänderna.
Om du trots allt skulle
hamna i bråk med Billy
Bäver ska du se upp för hans
svans. Med den har han
slagit många käkar ur led.
Hittills har han aldrig
förlorat ett endaste slagsmål.
Billy Bäver försökte anmäla
sig i VM i Nerslagning
2005, men han fick inte för
det vara bara människor som
fick vara med. Då blev Billy
förbannad och slog ner
tävlingsföreståndaren.
Medan han släpades iväg av
säkerhetsvakterna svor han
att en dag skulle han vara

med i VM i Nerslagning och
vinna. Tre dagar senare blev
han häktad för att han fällt
ett trafikljus över vägen.
Men i rätten gick han fri när
han sa att han misstagit
trafikljuset för ett träd.
Billy Bävers favoriträtt är
barkbröd. Men tyvärr är det
väldigt svårt att få tag på, så
han får nöja sig med
Skogaholmslimpa. När det
är lördag brukar han ta sig
en öl till maten, även om
han föredrar vatten med
träsmak.
Sedan 1994 jobbar Billy
Bäver på ett skogsbolag, så
han får fälla träd hela
dagarna. På fritiden fäller
han också träd, fast då gör
han det gratis.
När Billy Bäver var på
semester förra året
inträffade något märkligt.
Han var i Kanada och skulle
gå på kanotmuseum. Men en
av träkanoterna var helt
oemotståndlig, så han kunde
inte låta bli att gnaga ett
stort hål i kanoten. Då blev
personalen förbannad och
hotade med att slänga ut
honom. Då blev Billy Bäver
förbannad och hotade med
att gnaga sönder fler
kanoter. Polisen tillkallades
och Billy Bäver fick
övernatta i fyllecellen.
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När Billy Bäver väl var
hemma igen fick han ett
brev från kanotmuseet där
dem bad om ursäkt och
skickade med en check på
30 000 kronor som
ersättning. Det tyckte Billy
Bäver var märkligt.
Pengarna investerade Billy
Bäver i ett sönderslaget
växthus som han rustade
upp och började sälja
blommor och frukt. Efter
bara två dagar hade han
tjänat igen pengarna han
köpte och rustade upp
växthuset för. Tre år senare
sålde han växthuset för 27
miljoner kronor till ett
storföretag. 20 miljoner
köpte han en korvmack för
som han rustade upp för 7
miljoner. Efter en veckas
verksamhet gick
korvmacken i konkurs och
Billy Bäver var lika fattig
som innan resan till
kanotmuseet.
Men han försökte
åtminstone, och det är därför
han har blivit Månadens
slusk.
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Sagan om Kapten
Bealos del 1
Kapten Bealos var en
konstig man. Han föddes på
en ö utanför Swenland. När
han var 10 år hände en
olycka. Han var ute och
fiskade, när han fick slut på
bete. Han var fast besluten
att få upp den största fisken
någonsin och vägrade åka
iland innan han hade fått
upp den. Han tog upp en såg
som låg i båten. Med den
sågade han av sig ena benet.
Han fäste det på kroken och
slängde ner det i vattnet. Det
dröjde inte länge innan han
fick napp. Han tog i allt han
kunde och drog upp fisken i
båten. Den var större än
hans bror, vilket var väldigt
stort. Kapten Bealos tog en
kniv och dödade fisken. När
han kom iland hyllades han
som en hjälte på den lilla ön.
Nu kunde han sälja fisken
för stora pengar.
10 år senare hade Kapten
Bealos byggt ett stort fartyg
och skaffat en besättning.
Han var nu 20 år gammal.
Dem skulle ut på skattjakt
på havet. Efter sjösättningen
av båten så det ut som att
allt skulle gå bra. Men en
natt kom en stor storm.
Hälften av besättningen
spolades överbord och
fartyget blev alvarligt

skadat. I flera dagar drev
dem runt på havet utan att
veta vart dem var på väg.
Till slut drev skeppet i land
på okänd mark. Kapten
Bealos och några till gick i
land för att leta efter mat
och material för att laga
skeppet med. Dem gick runt
i djungeln några dagar utan
framgång. Men en natt
skulle Kapten Bealos gå
iväg en bit för att pissa. Då
började det plötsligt regna
och blåsa. Han sökte skydd i
en grotta. På morgonen
gjorde han en fantastisk
upptäckt. Grottan var full
med guld!
Kapten Bealos ritade en
karta som visade var grottan
låg. ”Hit måste jag
återvända en dag”, tänkte
han för sig själv. Men nu var
han tvungen att hjälpa sin
besättning att laga skeppet.
Han gick tillbaka dit dem
hade slagit läger förra
kvällen. Det var ingen där,
men Kapten Bealos hittade
ett meddelande. ”Kära
Kapten Bealos, Vi tröttnade
på att vänta på dig, så vi
gick tillbaka till skeppet”,
stod det. Kapten Bealos gick
tillbaka dit dem drev i land
några dagar tidigare. Men
när han kom dit såg han att
skeppet och besättningen
var borta. Han hittade ett till
meddelande. ”Kapten
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Bealos! Vi har lagat skeppet
och stuckit hem. Hoppas du
dör här!”, stod det. Kapten
Bealos bestämde sig för att
bygga ett nytt skepp och ta
sig därifrån, så att han skulle
kunna hämnas på sin före
detta besättning.
Han tog den utrustning som
besättningen hade glömt att
lasta ombord på skeppet och
gick tillbaka till grottan.
Han tog en yxa och började
fälla några träd. Sen började
han bygga en båt. Under
tiden som han byggde båten
bodde han i grottan. När
båten äntligen var klar tog
han ner den till vattnet och
lastade i utrustning, mat och
guld. Sen gav han sig iväg.
Efter några veckor hade han
lyckats ta sig till Swenlands
hamn. Han sålde genast
guldet och blev rik. För
pengarna köpte han ett nytt
skepp, utrustning och
anställde besättning. Efter
några dagar av förberedelser
kunde dem ge sig iväg till
ön igen. När dem kom iland
visade kapten Bealos var
grottan fanns. Efter några
dagar var allt klart, och dem
kunde börja ta upp guld ur
grottan, som Kapten Bealos
senare byggde om till en
gruva.
Fortsättning följer!
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Intervju med
J0r_gsk

Ni har säkert både sett, hört
och slagit ner honom.
J0r_gsk, mannen som hatar
Slaktar-Stig, Prat & Gnat
och Hugo 54:sson. I den här
intervjun kommer han att
berätta varför.
Vi möter honom på ett okänt
kafé på okänd ort, okänd
tidpunkt där intervjun tar
vid.
Hej, J0r_gsk, kan du
berätta lite om dig själv?
Jag är en man i 35-årsåldern
som bor på ett forum.
Hur länge har du ”bott”
där?
Sedan jag fick internet.
Innan bodde jag i en
lägenhet utan uppkoppling,
det var en svår period i mitt
liv.
Hur kommer det sig att du
hatar filmerna om
Slaktar-Stig?
Det började när någon
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postade en länk till filmerna
på forumet. En av forumets
populäraste användare
tyckte inte om filmerna, och
då vågade inte jag heller
göra det. Så jag skrev skit
om dem utan att ens ha sett
någon film.

annars ska du få ångra allt
du sagt!

Tror du att du skulle
ändra uppfattning om du
fick se några av filmerna?
Nej, jag har redan bestämt
mig för vad jag ska tycka,
och det kan inget ändra på.

Bra, då kanske intervjun
kan fortsätta. Vad hände
efter att du skrev skit om
filmerna?
Jag var med i ett
skitprogram som hette Prat
& Gnat ett tag, men jag
slutade för alla som jobbade
där var idioter. Sen fick jag
komma hit och bli
intervjuad av en större idiot
än alla på Prat & Gnat
tillsammans.

Förresten, jag skulle vilja
be om ursäkt för att jag
slog ner dig i förra
intervjun vi gjorde.
Det är lugnt, jag var hög då,
så jag minns inte så mycket
av det.
Va, har du drogproblem?
Det har du inte sagt något
om tidigare!
Droger är inte alls ett
problem, det är personer
som du som är problemet!
Vad i helvete säger du,
menar du att ditt beroende
skulle vara bra?
Ja, någon nyttigare
sysselsättning kan jag inte
komma på.
Nej, nu får du ta och
skärpa dig, det här var
inte bra.
Håll käften din lille fjant,

Nu börjar intervjun spåra
ur, om du inte skärper dig
måste jag kalla på min
säkerhetsvakt.
Okej, jag ska skärpa mig.

Nej, nu ger jag fan i det
här. *Smack*
Uaaaaaa!
Namn: J0r_gsk
Ålder: 35
Yrke: Forumanvändare
Aktuell: Som mitt senaste
intervjuoffer
(Intervju av Hugo 54:sson)
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Tävling
Reglerna är som vanligt, du
ska svara rätt (eller fel) på
frågorna och skicka in dina
svar till oss (eller till ditt
lokala systembolagsombud).
Fråga 1: Vilken färg har
ett rosa skafferi?
1: Blå
X: Röd
2: Grön
Fråga 2: Hur mycket
väger en gurka?
1: 1 kg
X: lika mycket som min
farbror med en öl
2: 30 dagar
Fråga 3: När dog SvenGustav Tangentbordsson?
1: 1954
X: 2540
2: När han slutade leva
Fråga 4: Hur fort springer
John Fogerty?
1: 78 km/h
X: 78 mil/h
2: 78 cm/t
Fråga 5: Varför skrev jag
54 av misstag?
1: Du är full
X: Du skrev det av misstag
2: En marsipantårta utlovas
Fråga 6: Vem vill skjutsa
mig till Mora?
1: Ingen
X: Ingen

2: Ingen
Fråga 7: Hur gammal är
min Super Mario
Långben-spelare?
1: 54 år
X 548 798 år
2: Den är inte tillverkad än
Fråga 8: Vem snor min
cider?
1: Simon
X: Jens
2: Sven-Erik Bertilsson
Fråga 9: Vem tappade sitt
svärd?
1: Zeb
X: Shovel Head Boogie
2: Sven-Erik Bertilsson
Fråga 10: Hur många
frågor brukar du göra?
1: 545 415 615 6
X: 10
2: Tre öl och två cider
Skicka era svar till oss,
annars jävlar! Då kanske ni
kan vinna något av följande:
1:a Pris:
En symaskin, av grus
2:a pris
En fet smäll
3:e – 87_ pris:
En tecknad dator
Förra numrets vinnare:
1:a pris gick till Gustav
Visa, den 38:e
Han vann hela 50 öre.
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2:a pris gick till Simon von
Sverker
Han vann en resa till Mora,
som han själv fick betala.
3:e pris gick till Anna-gitta
Olofsson
Hon vann Maskangripet
bröd och avled två dagar
senare.
Förra numrets rätta svar:
Fråga 1: X
Fråga 2: 1
Fråga 3: 2
Fråga 4: X
Fråga 5: 1
Fråga 6: X
Fråga 7: X
Fråga 8: X
Fråga 9: X
Fråga 10: X
Om du haft fel på någon av
frågorna beror det på att du
är släkt med Svenne-Gurka
och en flaska hallonsaft.
Resten av sidan fyller vi ut
med en finer bild.
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Torgnys sida
När vi städade Professor C.
Hallomsafts kontor (Han
vägrade göra det själv)
Hittade vi denna text som
han inte gett ut. Om han
gjort det kanske han hade
fått vara kvar
Här börjar professorns
artikel:
Den där jävla Torgny
Nesskall! Han tror han kan
ta över min sida bara för att
jag är sjuk en dag. Nåväl,
nåväl. Denna gång ska det
handla om sprit. Några
synonymer för detta ord är
alkohol, spirituosa,
destillerade drycker,
rusmedel, brännvin,
dryckjom, eldvatten och
slutligen spiritus. Kärt barn
har många namn. Första
gången jag smakade sprit
var när jag var 8 år gammal.
Då såg jag ett glas på
diskbänken. Törstig som jag
var, trodde jag det var vatten
och tog det i ett svep. Det
brände till i halsen, och jag
skrek rätt ut. Sedan dess har
jag alltid varit lite hes.
Senare så visade det sig att
det inte alls var sprit, utan
tändvätska.
Nästa gång jag smakade
sprit var när jag var 14 år
ålderstigen. Då var jag och
hälsade på hos min kompis.

Han hade varit i sina
föräldrars barskåp och snott
en flaska. Den delade vi
uppe på hans rum. Tyvärr
kom hans föräldrar på oss,
och tvingade oss att dricka
ur hela deras barskåp för att
avskräcka oss från denna
dryck. Men effekten var den
motsatta.
Sedan dess har jag druckit
sprit nästa dagligen, och jag
är nu 63 år åldrad. Dessutom
brukar jag även dricka
skotsk whiskey. Tyvärr
hittade jag inga synonymer
för denna dryck, men den är
nog kär ändå. Whiskey
drack jag för första gången
när jag var 23 år utlevad. Då
fyllde min morbror år och
ville fira med en flaska
whiskey. Jag var då så van
vid spritsmaken, att jag inte
reagerade på whiskeyns
starka smak. Sedan jag
fattade tycke för whiskey
har jag druckit den varje
söndag.
En tredje dryck jag gillar är
öl. Den provade jag för
första gången när jag var 10
år förlegad. Min far hade
några kompisar hemma, som
frågade mig om jag ville
smaka öl. Vid den åldern
brukade jag säga ja till
allting, och så även denna
gång. Jag tyckte det
smakade knäckebröd, och
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var inte alls lika starkt som
spriten. Sedan dess tiggde
jag och bad om öl varje
gång min fars kompisar
hälsade på.
Den fjärde drycken jag
dyrkar är mineralvatten. Den
brukar jag tvätta mig med.
Lite dyrt att köpa och hälla
bort, men det går för sig. Nu
får nu ursäkta mig, för jag
ska prova att blanda alla
fyra dryckerna. Av:
Professor C. Hallomsaft

Ja, som ni ser kunde ju
professorn, om han bara
lade manken till. Men nu är
det för sent att ta tillbaka
honom, för det nyskrivna
kontraktet med Torgny
Nesskall gäller i två år, och
dessutom har professorn fått
jobb på Expressens
sportredaktion. Där blir han
kvar resten av sin tid som
journalist.
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Partipropaganda
Så var det dags för det näst
sista partiet. Även denna
gång var det ett idiotparti.

Ärligt talat, behöver jag ens
kommentera detta parti?
Nej, jag tror jag ger fan i
det.
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I nästa nummer presenteras
det sista partiet. Sen är det
slut på eländet.
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Sista sidan

Nyheter

Då var det dags för den
alltid lika tragiska Sista
sidan. Vi börjar som vanligt
med Fråga Urgel.

Visst finns det nyheter, även
om det håller på att bli lite
torrt på den fronten

Fråga Urgel
Har du problem med
kronofogden, krånglar din
skaltång, eller vill du ha
hjälp med slogboden? Alla
typer av frågor är välkomna.
Skicka mig ett PM (på
http://www.swenland.info.se)
eller mail till uy-@spray.se
så kommer det troligen att
besvaras i dasspapperet till
tidning. Månadens brev:
Kära Urgel, Jag har blivit
åtalad för falsk
varudeklaration. Vad ska
jag säga i rättegången för
att få rätt och vinna skiten?
Kurt-Alf Gross
Svar:
Säg att du är ledsen för det
som har hänt. Och när
ingen se mutar du
domaren.

Lars Deskjets hemsida
Nu har vår långskäggige,
tomatbesatta vän fått en
alldeles egen hemsida. Här
hittar ni filmer, smaskiga
recept på tomaträtter och
Lars Deskjets egen blogg.
Adressen dit är
http://www.larsdeskjet.info.se

Nu jävlar besöker ni min
hemsida, hälsar Lars
Utökad utgivning
Förra året kom det fem
nummer av Slusk Bladet.
Som ni ser är detta nummer
årets femte nummer, vilket
kan betyda två saker:
1. Detta är årets sista
nummer.
2. Det kommer fler
nummer i år än vad
det gjorde förra året.
Den som gissade på
alternativ två hade rätt och
vinner ett hotfullt brev.
Tyvärr kommer vi dock inte
att hinna med hela 12
nummer detta år heller :(
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Nästa nummer
I nästa nummer får ni den
spännande fortsättningen av
Kapten Bealos. Det sista
partiet presenteras innan det
är dags för val. Dessutom
publicerar vi vinnaren i
sommardagbokstävlingen.
Nästa nummer kommer
ungefär samtidigt som löven
börjar falla.

Sist men inte
minst
(Eller jo, kanske)
Lite påminnelser:
Glöm inte att ni kan skicka
era insändare, dikter
tävlingssvar eller vad fan
som helst till uy-@spray.se.
Och glöm inte att vara med i
Sommardagbokstävlingen!
Än är det inte för sent att
delta! Skicka dagboken till
adressen ovan.

Slutligen
Så vill jag tacka läsarna som
läst detta nummer. Ett
speciellt tack till Simon och
Jens som guidade ett fyllo
bakom tangentbordet. Tack
för denna gång!

