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Höst, till sist 
Öh, nej. Jag har inte längtat 
efter hösten. Men det blir ju 
förr eller senare höst, så 
därför tyckte jag att rubriken 
passade ganska bra. Om den 
inte duger kan den som vill 
hitta på en ny och posta den 
på anslagstavlan nere vid 
brevlådorna i sin hemort illa 
kvickt. 
 
Nåväl, nåväl. Eftersom det 
är höst ska vi pressentera 
vinnarna i sommardagboks-
tävlingen. De tre bästa 
bidragen kommer publiceras 
i tre nummer under hösten. 
De tre sämsta kommer att 
publiceras i tre nummer 
under vintern. Så det blir 
sommarläsning ända tills 
våren börjar nalkas igen! 
 
Som om det inte vore nog är 
det snart val i Swenland. I 
detta nummer kommer vi att 

pressentera det sista partiet 
innan det är dags för val. 
Den 16 oktober (Under 
firandet av Slkusk-dagen) 
öppnas vallokalerna i 
Swenland och är öppna hela 
veckan, tills den 23 oktober. 
Det kommer att skapas en 
speciell sida på Internet där 
man kan rösta. Mer info 
kommer på 
http://www.slaktar-stig.info.se 
Nej, men varför skriver jag 
sådant på den här sidan? Det 
här skulle ju passa bättre på 
nyhetsavdelningen. Äh, det 
får vara så här nu. Jag orkar 
inte skriva om, nu när sidan 
nästan är klar. 
 
För övrigt tycker jag att 
mp3-spelare med inbyggd 
motorsåg och bordsfläkt 
borde börja tillvärkas i 
större utsträckning. Jag vet 
än så länge inget större 
företag som tillvärkar 
sådana, vilket är lite synd. 
För vem vill inte kunna 
lyssna på musik samtidigt 
som man sågar ved? Eller 
svalka sig när man lyssnar 
på musik. 
 
Nej, nu ska jag värma en 
kopp kaffe. Läs nu vidare i 
tidningen medans! 

 

uy, chefsredaktör 
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Insändare 
Här publiceras kluriga, 
smarta, korkade, hemska 
och otroligt värdelösa 
insändare från läsarkretsen. 
Vill ni få med eran åsikt kan 
ni maila den till  
uy-@spray.se 
 
Skaffa en båt! 
Om ni inte är nöjda med 
livet kan ni åka till Malmö 
och köpa er en båt. Den 
kommer garanterat att 
skänka er stor glädje och 
många trevliga stunder. Men 
för att få ut mest möjligt 
utav båtköpet ska ni också 
ha vatten att sätta båten i. 
Då ska ni se att båten flyter. 
Jo då! Det är sant! Tror ni 
mig inte kan ni prova själva. 
Törs ni inte kan ni komma 
hem till mig och se min båt.  
Bill Hubsson 
 
Jag är trött på skitsnacket 
Därför tycker jag att ni ska 
avskaffa insändarsidorna. 
Men om ni nu måste ha den 
här jävla sidan kvar kan ni 
väl åtminstone redigera om 
breven och förvränga det 
som läsarna har skrivit, för 
jag är världens största idiot 
och mitt brev är bara 
meningslöst svammel. Jag är 
en skinntorr flaxande 
skinnbit som inte har något 
bättre för mig än att skriva 
sån här jävla meningslös 
skit. Dessutom har jag 

socialbidrag och har aldrig 
någonsin jobbat under hela 
mitt liv. Jag hatar allt och 
alla, inklusive mig själv. Jag 
hoppas ni vill komma hem 
till mig och ge mig ett kok 
stryk. Speciellt den där jävla 
Leif-Runar. Men han törs 
väl inte, för han är ju så liten 
och klen. Ja, faktiskt så är 
Leif-Runar den klenaste 
person som någonsin har 
gått på jordens yta. 
Dessutom är han den 
dummaste också. Ha det 
dåligt, era idioter! 
Lars Saxgård 
 
Svar: 
Ja, då har vi förvrängt ditt 
brev som du önskade. 
Hoppas du uppskattar det. 
Någon som inte uppskattade 
det var Leif-Runar. Han 
rusade iväg innan jag hann 
börja skriva svaret. Han är 
nog hemma hos dig vilken 
sekund som helst nu. 
 

 
Denna lapp låg kvar på Leif-
Runars skrivbord efter att 
han stuckit. 
 
 

Åsikter från 
Swenland! 
Efterssom alla insändare 
är så jävla korkade så har 
vi valt att ta med några 
saker som har skrivits på 
vårat forum. 
http://www.swenland.info.se  

 
hljkbhjlbhljhjlbn 
jklbnjknvlnjfnjkgndljhnkjld
gnjhndjknhljk, jag var 
iallafall inte det  
GM 
 
Jag skulle gärna reta Leif-
Runar lite, funderar på att 
kidnappa honom och låta 
dalahästar para sig med 
honom. 
Hellboy 
 
Ja, man får ju inte vara 
vänner och eniga i en debatt. 
Det behövs ju lite osämja, så 
det var nog rätt det som 
hände.  
RetepNoslack 
 

 Man kan äta soppa vid 
datorn då gör det ju inget 

om man spiller  Ja det 
knastrar ju iallafall inte  
Evert Lundin 
 
Vi ser fram emot fler åsikter 
i nästa nummer! 
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Månadens slusk 
Susanne Fredriksson 

 
 
Denna person har utmärkt 
sig under månaden genom 
att frivilligt vara trevlig mot 
Urgel Pannkaka. I vanliga 
fall brukar Leif-Runar 
tvinga någon att vara lite 
trevlig mot Urgel för att han 
inte ska deppa ihop totalt. 
Men Susanne har alltså varit 
trevlig mot Urgel utan att ha 
varit under hot. Väldigt 
strongt, tycker vi på 
redaktionen. Dock är Leif-
Runar lite besviken över att 
han inte behövde hota 
henne. 
 
Varför hon var trevlig mot 
Urgel (till skillnad från alla 
andra som gör allt som står i 
deras makt för att vara 
otrevliga mot honom) är det 
ingen som vet. Kanske såg 
han snäll ut, eller så hade 
han fina kläder. Eller var det 
rentav för att hon är en del 
av en hemlig polis-
organisation som vill sätta 
dit Urgel Pannkaka för olaga 
deltakopplingsutförande.  

En annan teori vore att hon 
träffade Urgel som barn. Då 
kanske Urgel fastnade med 
foten i en åkgräsklippare 
och var nära att mista foten 
och halva låret, om inte 
Susanne räddat honom. So 
tack för räddningen köpte 
Urgel en tågbiljett till 
Arvika åt Susanne. Han 
trodde nämligen att hon 
bodde där, vilket var 
anledningen till att han inte 
köpte någon returbiljett.  
 
När Susanne var framme i 
Arvika fick hon jobb som 
städare på Domus. Några år 
senare hade hon blivit 
befodrad till butikschef och 
tjärnade en massa pengar. 
För dessa pengar kunde hon 
köpa bil, lyxvilla och 
halvätna äggmackor som 
tillhört Chuck Berry, Ulf 
Lundell och Agnetha 
Fältskog. Hon kunde även 
resa till Grekland två gånger 
i veckan, där hon ägde en 
lägenhet och en resturang. 
 
Men en dag flyttade hon 
tillbaka till staden där hon 
räddat Urgel ur en 
åkgräsklippare. Där tog hon 
jobb på arbetsförmedlingen. 
När Urgel en dag kom in dit 
och sökte jobb var hon 
trevlig och fixade en 
arbetsintervju åt honom. 
Hade det varit någon annan 
som jobbat där den dagen 

Urgel kom hade han istället 
blivit skickad till närmast 
utgån, där han hade blivit 
utslängd på gatan igen. Men 
Susanne var trevlig, till 
skillnad från sina kollegor.  
 
Vad hennes motiv var lär vi 
aldrig veta, men en sak är 
säker: Urgel har varit på gott 
humör sedan dess. Han tar 
sig an varje arbetsuppgift 
som om han inte ville göra 
något annat, och när han 
kommer till jobbet är han 
glad som en sol. Han till och 
med ler när han får stryk av 
Leif-Runar.  
 
Men nu börjar jag bli trött 
på hans glada humör så jag 
ska bet Leif-Runar att hota 
Susanne så hon är otrevlig 
mot Urgel nästa gång dem 
möts. Då kanske allt kan 
återgå till det normala igen. 
Urgel är på dåligt humör, 
Leif-Runar får göra det han 
tycker är roligast (att hota 
folk) och jag kan fortsätta 
fylla ut tidningens sidor med 
värdelösa artiklar. 
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Sagan om Kapten 
Bealos del 2 
Resumé: Kapten Bealos första 

resa slutade med att han blev 

lämnad på en öde ö. men 

lyckligtvis så fann han guld där 

och har nu byggt en guldgruva 

på ön. 

 
 
Tre månader senare hade 
Kapten Bealos fått fart på 
gruvan och anställt 
gruvarbetare. Efter nio 
månader var ön befolkad av 
gruvarbetare och affärsmän. 
När det hade gått sju år var 
Kapten Bealos stenrik. Men 
han saknade havet och alla 
äventyr. Så en dag samlade 
han ihop en duktig 
besättning och lastade sitt 
finaste skepp, Crimson 
Urgel, och gav sig iväg ut på 
dem 57 haven. Det gick 
några fridfulla veckor av 
seglande ute på havet. Men 
en kväll blev dem anfallna 
av pirater. Som tur var hade 
Kapten Bealos förberett sig 
på att något sådant skulle 
hända, så han hade utrustat 
skeppet med kanoner. Han 
hade också sett till att alla i 
besättningen hade vapen. 
Det blev en hård strid, men 
till slut segrade Kapten 
Bealos. Många i 
besättningen var skadade, så 
Kapten Bealos fick åka till 
närmsta stad. Dem kom i 
land i en stad som hette 

Sluskport. Där såg han till 
att besättningen fick vård. 
Han passade också på att 
reparera Crimson Urgel och 
att fylla på provianten. Han 
värvde också några nya till 
besättningen. En av dem var 
ett litet skelett som hette 
Skelett-Göran. 
Kvällen innan dem skulle ge 
sig iväg kom en mystisk 
man ombord på Crimson 
Urgel. Han sade att han hade 
en skattkarta och kunde visa 
dem till skatten. I gengäld 
ville han att dem skulle 
hjälpa honom att hämnas på 
piraten Thorgasö. Eftersom 
Kapten Bealos avskydde 
pirater gick han med på den 
mystiske mannens krav. 
Nästa morgon seglade dem 
iväg. Den mystiske mannen, 
som för övrigt hette Albert 
Komegötti, gav sin karta till 
kapten Bealos. Dem 
bestämde sig för att hämta 
skatten först, så att inte 
Thorgasö skulle få tag i 
kartan om dem 
misslyckades. Enligt kartan 
skulle skatten ligga norr om 
skracko-udden. Det skulle ta 
tre dagar att åka dit. Under 
dem dagarna så roade sig 
Kapten Bealos och Albert 
Komegötti med att läsa 
Crimson Urgels loggbok 
baklänges. 
 
När dem kom iland delade 
dem upp besättningen i två 

delar. En som skulle gå 
iland och hämta skatten och 
en som skulle vakta skeppet. 
Gruppen som skulle gå iland 
bestod av Kapten Bealos, 
Albert Komegötti, Skelett-
Göran och tre till. Dem fick 
vandra genom täta skogar, 
klättre i höga berg och vada 
i djupa floder innan dem 
kom fram till grottan som 
skatten skulle vara gömd i. 
Först gick Albert Komegötti 
in. Men han kom inte 
tillbaka. Då gick Kapten 
Bealos och dem tre 
besättningsmännen in. När 
dem inte heller kom tillbaka 
blev Skelett-Göran orolig. 
Han gick också in. När han 
hade gått en bit märkte han 
att gången blev trångare. Då 
såg han dem andra längre 
fram. Dem var för feta, så 
dem hade fastnat. Skelett-
Göran som var liten kröp 
förbi dem och kunde ta sig 
ända in till skatten. Men 
först slog han sönder 
väggen, så att dem andra 
kunde ta sig lös. Kapten 
Bealos lämnade kvar kartan 
och skatten i grottan, så att 
dem kunde hämta det när 
dem hade besegrat piraten 
Thorgasö. 
 
Fortsättning följer! 
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Intervju med 
Järnhår 

 
Järnhår var nyligen med i 
Slusk Bladets längsta 
följetång hittills, och nu när 
den har slutat har vi letat 
upp honom för att se vad 
han har för sig nu och vad 
han tyckte om sin tid som 
huvudrollsinnehavare i 
”Järnhår Vs Plasthår”. 
 
Vi finner Järnhår sittandes i 
en polisbil, så vi slår ner alla 
poliserna och släpper ut 
honom för att göra intervjun 
möjlig. 
 
Tjena, Järnhår! 
Hej, hej och tack för 
räddningen. 
 
Det var så lite så! Vad har 
du för dig nu för tiden? 
Jag brukar samla begagnade 
musmattor med växtmotiv. 
Ibland händer det också att 
jag slåss med Plasthår. 
 
Så trevligt. På tal om 

Plasthår, vad gör han nu 
för tiden? 
Han har öppnat en resturang 
som bara serverar hundmat. 
Ibland kommer jag dit för 
att terrorisera honom. Det är 
alltid lika skoj. 
 
Kommer du och Plasthår 
någonsin att bli vänner? 
Men! Kommer grisar 
någonsin att flyga? Kommer 
det någonsin att komma två 
torsdagar i rad? Kommer det 
någonsin en intervju med en 
vettig person? Kommer 
det,,, 
 
Ja, det räcker! Jag fattar 
vad du menar. Men varför 
kan ni inte bli vänner? 
För att Ålasthår är en riktig 
idiot som inte har något vett 
alls i huvudet. Dessutom är 
han så ful att jag nästan spyr 
när jag tänker på honom. 
Om han kommer hit ska jag 
ge honom en smäll så att 
han går i däck och sover i 34 
år. För att inte tala om hur 
han luktar! Ruttnande kött är 
ju rena parfymen i 
jämförelse med Plasthårs 
stank! Man måste ju ha 
gasmask om man ska vistas 
på samma kontinent som 
Plasthår.  
 
Ni skyr verkligen 
varandra som pesten! Hur 
orkar man hata en person 
så mycket?  

Det är inte så svårt! Det 
räcker ok man inser vilken 
avskyvärd person Plasthår 
är. Om man gör det kommer 
man att hata honom livet ut 
och mer därtill. 
 
Ja, du säger ju det. Men 
vet du att Plasthår säger 
likadant om dig? Jag 
pratade nämligen med 
honom tidigare i dag. 
Va? Har Plasthår snackat 
skit om mig? Nu jävlar ska 
han få! Vänta bara, Plasthår! 
När jag är klar med dig 
kommer du att kräla framför 
mina fötter och be om nåd!  
 
Sedan sprang järnhår iväg, 
och jag kunde inte hitta 
honom igen. 
 
Namn: Järnhår 
Ålder: 46 
Yrke: Arbetar åt Xbox Man  
Aktuell: Som huvudperson i 
den avslutade följetången 
”Järnhår Vs Plasthår” 
 
(intervju av Hugo 54:sson) 
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Tävling 
Reglerna för denna gång är 
att man ska svara rätt på 
frågorna här och skicka dem 
till oss. Helst skriftligt. Men 
även muntligt och 
röksignaler går bra. 
 
Fråga 1: Hur är det att bo 
ensam i en husvagn? 
1: Ensamt 
X: Kallt 
2: Mysigt 
 
Fråga 2: Vilken tid på 
dygnet brukar Leif-Runar 
borsta tänderna? 
1: 18.47 
X: 08.35 
2: När det blir mörkt 
 
Fråga 3: Vad kostar en filé 
med klyftpotatis på Bengt-
Ragnars resturang? 
1: 47 Kr 
X: 877 Kr 
2: 5 783 Kr 
 
Fråga 4: Vad heter Urgel 
Pannkakas fru? 
1: Inger 
X: Maja  
2: Han har ingen fru 
 
Fråga 5: Hur många bilar 
orkar Xbox Man bära? 
1: 0,7 
X: 65 
2: Så många som det ryms i 
hans famn 
 
 

Fråga 6: Vem är mest 
främmande?  
1: Oskar Cavalli 
X: Philip Ulásson 
2: Plasthår 
 
Fråga 7: Kan Hugo 
54:sson dansa? 
1: Ja 
X: Ja, fast bara tango 
2: Nej, han är för trött 
 
Fråga 8: Hur lagar man en 
cd-spelare? 
1: Med skruvmejsel, 
hammare och slägga 
X: Dåligt 
2: med en ryggsäck 
 
Fråga 9: Hur många bilar 
av modellen Volvo 740GL 
ryms i Evert Stråléns 
garage om han tar bort en 
vattenslang? 
1: 84 
X: 3 
2: Nej, ingen 740, men väl 
en feladresserad tårta 
 
Fråga 10: HarwuläH Ytrio 
gkhgk fu? 
1: Precis min åsikt 
X: jag håller inte med, man 
kan visst bre smörgåsar med 
en köttkniv 
2: Eller kanske, om man tar 
och försiktigt vrider 
potentialutjämningsobjektet 
med vinkeln 97° 
 
 
 

Skicka in era svar till oss så 
har ni chans att vinna 
följande skräpvaror: 
 
1:a pris: 
En död växt 
2:a pris 
En glasspinne 
3:e- 4:e pris: 
En förolämpning 
 
 
 
 
Förra numrets vinnare 
blev skadad och kunde 
tyvärr inte ta emot sin 
symaskin av grus. 
 
2:a och 3:e pris kammades 
hem av Uno Trucker. Han 
fick en fet smäll och en 
tecknad dator. 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: 1 
Fråga 2: 2 
Fråga 3: X 
Fråga 4: X 
Fråga 5: 2 
Fråga 6: 1 
Fråga 7: 2 
Fråga 8: X 
Fråga 9: 2 
Fråga 10: 1 
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Sommardagbok 
Och här har vi då äntligen 
sommardagbokstävlings-
vinnaren! Vinnaren blev 
ingen mindre än Kalle-Sven 
Gustavsson från Rävemåla. 
Här har ni hans eminenta 
dagbok: 
 
Måndag 19 juni 
I morse när jag gick upp ur 
sängen hände något 
märkligt. Jag hade inte 
försovit mig, vilket är utters 
ovanligt. Så jag tog en 
dusch, åt frukost och kom i 
tid till jobbet. Min chef var 
väldigt imponerad.  
 
Efter jobbet åket jag och 
min arbetspolare Birger till 
puben och tog oss varsin öl. 
Sedan gick jag hem för att 
se på Tv, men jag hann inte 
se så mycket innan jag 
somnade. 
 
Tisdag 20 juni 
Den här dagen blev raka 
motsatsen till gårdagen. När 
jag vaknade i Tv-soffan 
hade jag som vanligt 
försovit mig. Men denna 
gång var det med hela fem 
timmar. När jag slutligen 
kom till jobbet sex timmar 
sen blev chefen så arg att 
han gav mig sparken. 
 
För att trösta mig gick jag 
till krogen och tog mig en 
öl. Det var enda likheten 

med gårdagen jag kunde 
hitta. När jag kom hem gick 
jag och lade mig direkt, 
deprimerad som jag var. 
 
Onsdag 21 juni 
I dag började jag lite smått 
se mig om efter ett nytt 
arbete. Jag var på diverse 
arbetsintervjuer, men det var 
ingen som nappade, trots 
mina fina referenser.  
 
Efter att ha fått nej på min 
åttonde arbetsintervju gick 
jag till krogen och tog en öl. 
Efter att ha druckit ölen 
frågade jag på skoj krogens 
ägare om jag kunde få jobb 
där. Och det fick jag! Jag 
skulle börja jobba redan 
nästa dag, så jag gick hem 
och lade mig tidigt så jag 
inte skulle försova mig igen. 
 
Torsdag 22 juni 
Första dagen på jobbet gick 
jättebra. Jag kom i tid och 
lärde mig snabbt hur jobbet 
går till. Chefen visade hur 
kassaapparaten och ölkranen 
fungerade.  
 
Alla kunder var mycket 
trevliga och alla gav mig 
dricks. Jag var så nöjd med 
mitt nya arbete att jag 
jobbade över två timmar 
utan att kräva någon 
ersättning. Innan jag gick 
hem och lade mig tog jag en 
öl. 

Fredag 23 juni 
Min andra dag på jobbet 
blev om möjligt bättre än 
den första. På morgonen och 
förmiddagen var det rätt så 
lugnt, men på eftermiddagen 
började det komma in folk 
som gått hit direkt efter 
jobbet. Och framåt 18-tiden 
bara strömmade 
folkmassorna in. Det blev 
ett jävla hålligång som 
varade hela natten. Innan jag 
gick hem tog jag som 
vanligt en öl. 
 
Lördag 24 juni 
Denna dag var som 
gårdagen, fast nu var det 
folk här på förmiddagen 
också. Men det var mest 
folk som var bakfulla sedan 
i går som var här och åt. 
Men på kvällen hade dem 
återhämtat sig och var redo 
för en ny omgång. Innan det 
var dags att gå hem svepte 
jag en öl. 
 
Söndag 25 juni 
I dag var det dåligt drag på 
jobbet. Bara mest bakfulla 
gäster som sov på borden 
och spydde på toaletten. Jag 
får hoppas det bli bättre drag 
framåt i veckan. 
 
I nästa nummer 
publicerar vi en annan 
vinnare i sommar-
dagbokstävlingen! 
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Torgnys sida 
Jag är trött på nyttig skit! 

 
Hälsovecka. Hur kul låter 
det? Och vad innebär det? 
För mig innebär det att folk 
försöker lura i mig en massa 
nyttig mat som inte alls 
smakar bra.  
 
Hälsoveckan var något som 
uppfanns av kommunen där 
jag bor förra veckan. Och 
självklart skulle det också 
anammas i grannkommunen 
där jag går i skolan. De 
vanliga maträtterna i skolans 
matsal byttes ut mot andra 
maträtter med konstiga 
namn. Det namn som 
fastnade mest på minnet var 
Gudfaderns Ostsoppa. Som 
tur var skulle skolan besökas 
av elever i årskurs 9 veckan 
därefter, så min skola blev 
tvungen att göra reklam för 
sig. Bland annat serverades 
det bullar i skolmatsalen. 
Med mycket socker på. Så 
det blev en sorts 
kompensation för all nyttig 
mat vi ätit veckan innan. 
 
Ett år senare var det åter 
dags för hälsovecka, men 

den här gången gick det 
ännu längre. Nu byttes även 
sortimentet i skolans 
cafeterior ut mot nyttiga 
alternativ. Godis byttes ut 
mot frukt, Cola byttes ut 
mot kaffe med socker i. 
Dessutom ställde man fram 
glasmontrar som visade hur 
många sockerbitar vissa 
varor innehöll. Bland annat 
kunde man se att en 
ketchupflaska innehöll 
mycket mer socker än vad 
en chokladkaka och en 
Coca-cola gjorde 
tillsammans. Det måste 
betyda att Cola och choklad 
är nyttigt! 
 
Även i matsalen vågade man 
göra mer ä förra året. En 
kartong med äpplen ställdes 
fram, riset byttes ut mot 
fullkornsris, brödet byttes ut 
mot fullkornsbröd, 
kebabköttet byttes ut mot 
fullkornskebabkött. 
Som tur är så har vi bara två 
dagar kvar av hälsoveckan 
nu. Hoppas vi får bullar 
nästa vecka! 
 

 
 

 
I  nästa nummer är Torgny 
Nesskall tillbaka med en ny 
och förhoppningsvis längre 
krönika. Denna var lite väl 
kort, så vi får fylla ut sidan 
med några vackra bilder. 
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Partipropaganda 
Då var det äntligen dags för 
sista partiet. Fy fan vad 
skönt det ska bli att slippa 
hålla på med den här skiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glöm nu inte att rösta den 
16 october, för om ni inte 
gör det blir det omval, och 
jag måste stå ut med det här 
ett halvår till. 
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Sista sidan 
Då var vi åter på sista sidan, 
den som man bara behöver 
fylla ut på ett dumt sätt. Vi 
börjar med Urgels frågespalt 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
olinjära lster, krånglar din 
Tv, eller vill du ha hjälp 
med fotografering? 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: 
 
Hej, Urgel! 
Jag vill äta fist, hur ska jag 
göra? Med vänliga 
hälsningar: 
Persssom 
 
Tjena, Perssom! 
Till att börja med så behöver 
du en fisk att äta. Den får du 
tag i antingen genom att 
fiska eller köpa en. Sen ska 
du tillaga den på något 
smarrigt sätt. Gärna steka 
eller röka fisken. 

 

Nyheter 
Slusk-dagen 2006 
Det börjar dra ihop sig till 
årets upplaga av Slusk-
dagen, vår alldeles egna 
högtid. Årets tema är Val. 
Inte det vattenlevande 
däggdjuret, utan det 
politiska valet i Swenland. 
Det finns fem partier att 
rösta på, om jag inte har 
räknat fel. Alla är 
idiotpartier, så det spelar 
egentligen ingen roll vem 
som vinner valet. Men se 
bara till att ni röstar, för 
annars blir det omval och då 
måste vi dras med skiten ett 
halvår till. 
 
Prenumerera på Slusk 
Bladet. Nästan 
Nu kan man nästan 
prenumerera på Slusk 
Bladet. Man får Det 
kommer nämligen att finnas 
en länk till det senaste 
numret i Swenlands 
nyhetsbrev. Registrera er på 
www.swenland.info.se 
För att få detta nyhetsbrev 
direkt ner i sin e-postlåda. 

 
 
 
 

Nästa nummer 
I nästa nummer är det dags 
för val. Dessutom firar vi 
årets höjdpunkt, Slusk-
dagen! Förutom det så 
kommer även det vanliga att 
finnas; Intervju, tävling, 
följetång och annat skräp 
som redaktionen knåpar 
ihop på sin fritid. Nästa 
nummer kommer inlindat i 
en konsumkasse. 
 

 
I soptunnor hör skräp hemma! 
 

 
Tommy hade en Cadillac 
 
 
 
 
 


