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Din lykta i mörkret 
Ja, då har hösten dragit 
igång på allvar, med allt vad 
det innebär. Förkylningar, 
krånglande bilar, listan kan 
göras lång.  
 
Nu snart är det äntligen dags 
för Slusk-dagen – Val 
edition. Det är också denna 
dag som det är riksdagsval i 
Swenland. Allt detta händer 
den 16 oktober. 
 
Det var tänkt att förra 
numret skulle vara det sista 
med partipropaganda, men 
eftersom två till partier har 
anmält sig kommer den att 
finnas kvar. Dessutom är 
den två sidor denna gång. 
Partierna som pressenteras 
är April, april-listan och 
Städpartiet. 
 

 
I detta nummer får vi ingen 
nyskriven text av Torgny 
Nesskall, utan gammal skit 
som han skrev förra året. 
Men lyckligtvis har den 
aldrig publicerats i Slusk 
Bladet innan. Anledningen 
till detta är att han är 
upptagen med sin bok. 
Självupptagne jävel! 
 
I detta nummer kommer 
andrapristagaren i 
sommardagbokstävlingen att 
publiceras. Jag hoppas för 
hennes egen skull att det 
hon skriver är påhittat. 
 
Resten fyller jag ut med en 
dikt som jag har skrivit: 
– Vill du ha en smäll? 
Eller vill du inte? 
Då är det bäst du är snäll. 
Eller vad säger du, Mr Flinte? 
– Jo, jag säger som så här: 
Det låter trevligt, det du sa. 
Att du slår ner den där, 
Det vore bara bra. 
 
Å, vilken fin dikt. Det är 
nästan så jag blir tårögd. Det 
var allt för denna gån. Nu 
kommer era korkade åsikter 
på nästa sida. 
 

 
Uy, förkyld 
chefsredaktör 
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Insändare 
Här kan ni skicka insändare, 
åsikter, dikter och dinga 
kommentarer till den ännu 
mer dinge Urgel Pannkaka. 
Hans adress är: 
 uy-@spray.se.  
Vissa insändare kommer 
han även att svara på.  
 
 
Jag tror inte på spöken! 
En dag kom en 
genomskinlig man fram till 
mig och sade ”jag är ett 
spöke”. Ha ha ha! Ropade 
jag tillbaka. Jag tror inte på 
spöken. Du är bara en idiot 
som råkat hälla på sig 
matolja. Då kom min dotter 
och berättade för mig att det 
visst var ett spöke. Hon 
visade mig en bild på min 
farfar och sade att detta 
spöke var denna man. Och 
jag måste medge, spöket var 
rätt likt min farfar. Men jag 
trodde ändå inte på att det 
var ett spöke. Alla som tror 
på spöken är dårar och 
borde låsas in på 
sinnessjukhus i 45 år. 
Alvario jansson 
 
Laga min bil, tack! 
Kan ni vara snälla och laga 
min bil. Bensinpumpen är 
trasig och jag behöver bilen 
nu på torsdag. 
Uy 
 

Svar: 
Och vem ska laga din bil? 
Torgny Nesskall? Hugo 
54:sson? Leif-Runar? 
Torgny kanske kan skriva 
om en ny bil åt dig, Hugo 
kan intervjua den trasiga 
bensinpumpen, Leif-Runar 
kan laga den med våld. 
Hoppas resultatet blir bra.  
 
Rösta på Tågpartiet! 
Gör som rubriken säger, 
annars måste vi bilda 
koalitionsregering med Ny 
Diktatur, och då är det slut 
på vägplogning för all 
framtid. Så det så! 
Xbox Man 
 
Lägg din röst på 
Trädpartiet! 
Då kommer alla städer att 
rivas, inklusive 
huvudstaden. Dessutom 
kommer En Viss Person att 
utrotas. Sen kommer det 
bara att finnas skogar över 
hela landet. Rösta för en 
grönare framtid! 
Oskar Ek 
 
Sluskpartiet it is! 
Om Du vill att det ska 
fortsätta gå utför med 
landet, som det alltid har 
gjort, då är Sluskpartiet 
partiet för Dig. 
Sten Grus 
 
 
 

Åsiker från 
Swenland 
Här kommer några 
kommentarer och åsikter 
från medlemmarna på 
Slaktar-Stigs forum, 
Swenland.  
http://www.swenland.info.se 
 
Jag skall sitta och vänta på 
denna Leif-Runar, måtte 
djävulen ta honom. 
Jag gör vad jag vill. 
Monster 
 
Musse Pigg är en go grabb 
Bättre än Robin Hood som 
har rävskabb 
En annan tecknad filur är 
Långben 
Han verkar så go och len 
E-M 
 
Fan vad ni rimmar kasst. 
Jag däremot rimmar vasst. 
Jag är världens bästa poet. 
Nu ska jag äta pizza och bli 
fet. 
Urgel Pannkaka 
 
Trevligt med ny design. Jag 
ska försöka aktivera mig lite 
mer på detta forum inom en 
snar framtid. 
Skulle bara in och hälsa, 
men nu går jag igen. 
Spekpanna 
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Månadens slusk 
Lars Deskjet 

 
Denna gång fick det bli Lars 
som tog hem vinsten. Hans 
största intresse är självklart 
tomater. Lars favoriträtter är 
tomatsoppa och 
tomatgratäng. Men han kan 
även tänka sig att äta 
tomatburgare, tomatpudding 
och tomatgryta.  
 
Lars Deskjet brinner 
verkligen för sitt 
tomatintresse. Ibland kan det 
gå så långt att han köper 
tomater för hela sin 
månadslön. Det har även 
hänt att han köpt tomater för 
mer än han har råd att 
betala. Då brukar 
kronofogden komma och 
försöka hämta lite av han 
inredning. Men det finns 
knappt något av värde i Lars 
Deskjets hus, så 
kronofogden får oftast gå 

hem tomhänt. Men 
kronofogden är inte alltid 
lika snäll mot Lars. Ibland 
kan det hända att han 
stannar för att ge Lars en 
jävla omgång innan han ger 
sig av.  
 

 
 
Men som tur är har Lars 
alltid sina kära tomater att 
trösta sig med. Om han får 
en blåtira efter ett kraftigt 
knytnävsslag kan han lägga 
en bit tomat emot den, så 
läker det efter ett tag. I alla 
fall om man ska tro vad Lars 
säger.  
 
Det finns folk som inte alls 
är förtjusta över tomater, 
vilket dem inte brukar vara 
sena med att påpeka för 
Lars. Men Lars står på sig 
och försvarar alltid sina 
tomater, både fysiskt och 
verbalt. Som till exempel 
när en storväxt man 
beklagade sig för Lars att 
tomater är bland det 
äckligaste som finns. Då 
svarade Lars att något som 
är 564 gånger värre är 
hjärndöda idioter som 
honom. Sedan försökte Lars 

ge den storväxta mannen en 
smäll, men den storväxta 
mannen kunde stoppa Lars 
slag med lillfingret. Sedan 
tog han ett redigt tag om 
Lars hals (en hand räckte för 
att nå runt) och klippte till 
mitt mellan ögonen. Men 
som tur var så är Lars en 
sådan träskalle att han inte 
tog allt för skada av slaget. 
 
Trots sin klena uppbyggnad 
och sin ringa intelligens står 
han alltid upp för sina 
tomater, oavsett om 
motståndaren är 67 cm eller 
2,7 meter hög. Han skulle 
inte ens låta världens 
mäktigaste person, Leif-
Runar, tracka ner på 
tomaterna. Det är just på 
grund utav detta hjältemod 
som Lars förtjänat att bli 
månadens slusk. Tack, Lars! 
Vi älskar dig. 
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Sagan om Kapten 
Bealos del 3 
Resumé: Kapten Bealos har fått i 
uppdrag av den mystiske mannen 
Albert Komegötti att besegra den 
fruktade piraten Thorgasö. Alla 
förberedelser inför striden är 
klara, nu gäller det bara att hitta 
honom. 
 
När dem hade kommit fram 
till Crimson Urgel igen 
kunde dem segla iväg. 
Albert Komigötti berättade 
att Thorgasös skepp brukade 
finnas några mil bort. Dem 
seglade dit och fick se ett 
stort skepp. Det var dubbelt 
så stort som Crimson Urgel. 
Kapten Bealos första tanke 
var att fly, men det var för 
sent. Thorgasö hade redan 
uppräckt dem. Eftersom 
Thorasös skepp var mycket 
snabbare än Crimson Urgen 
fanns det ingen utväg. Dem 
kunde inte heller ge sig, 
eftersom Thorgasö aldrig 
skonar någon. Då fanns det 
bara en sak att göra: Att 
slåss! När dem var i 
Sluskport hade Kapten 
Bealos buggt en jättestor 
kanon. Nu kom den till 
användning. Kapten Bealos 
laddade i en kula och sköt 
mot Thorgasös skepp. Den 
träffade ena masten, som 
välte över en stor dem av 
Thorgasös besättning. 
Sekunden senare fylldes 
luften av änterhakar som 

följdes av pirater. Det vällde 
in pirater på Crimson Urgel.  
 
Thorgasös besättning var 
överlägsen, men Kapten 
Bealos viste hur dem skulle 
vinna. Det var bara att 
tillfångata Thorgasö och 
tvinga dem att ge sig. Han 
hoppade över till Thorgasös 
skepp och försökte ta sig 
fram till honom. Men 
Thorgasö var stark. Han 
kunde snabbt avväpna 
Kapten Bealos och skulle 
precis till att hugga av 
honom huvudet när Skelett-
Göran kom fram och 
skyddade Kapten Bealos. 
Kapten Bealos klarade sig, 
men Skelett-Göran förlorade 
båda armarna och ett ben. 
Medan Thorgasö fortfarande 
var förstenad av chocken 
passade Kapten Bealos på 
att slå ner honom. När deras 
ledare hade fallit flydde 
piraterna i panik och 
hoppade ner i vattnet. 
Kapten Bealos låste in 
Thorgasö och beslagtog 
hans skepp som var fullastat 
med skatter. Dem seglade 
tillbaka till ön där dem hade 
hittat skatten. Där gömde 
dem också Thorgasös skatt. 
Kapten Bealos var så nöjd 
med samarbetet med Albert 
Komigötti att han erbjöd 
honom att bli en del av 
besättningen. Albert 
Komigötti, som också var 

nöjd med samarbetet, var 
inte sen till att tacka ja.  
 
Kapten Bealos och Albert 
Komigötti blev 
kompanjoner och seglade 
runt på dem 57 haven för att 
leta skatter. Alla skatter dem 
hittade gömde dem i sin 
skattgrotta. Efter 15 år var 
det hur mycket som helst i 
grottan. Dem tjänade också 
mycket på Kapten Bealos 
gruva. Deras främste 
styrman var Malte 
Svensson. Han tog över 
efter Skelett-Göran, som 
slutade för att han skulle 
gifta sig, fem år tidigare. En 
dag när dem kom iland i en 
av Swenlands hämnstäder 
fick dem höra att det skulle 
bli krig mellan Swenland 
och Fjantland. Swenlands 
nya general, Roger Skral 
erbjöd alla som deltog på 
Swenlands sida att slippa 
betala sjöfartsskatt under två 
års tid om Swenlansd vann 
kriget. Kapten Bealos och 
Albert Komigötti 
diskuterade erbjudandet och 
kom fram till att dem skulle 
ställa upp på Swenlands 
sida. Under dem 15 år som 
gått hade dem byggt upp en 
egen flotta som var större än 
Swenlands och Fjantlands 
flottor var tillsammans. 
 
Fortsättning följer! 
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Intervju med  
Sten Grus 

 
Denna man är inte så vidare 
känd, men han har planer på 
att bli det. Han är nämligen 
den nya partiledaren för 
Sluskpartiet. Och alla 
partiledare är ju kända, eller 
hur?  
 
Välkommen hit, Sten 
Grus. Hur står det till? 
Jo tack, det knallar och gås. 
Jag ska flytta till Borås. 
 
Ha ha, trevligt med lite 
rim då och då. 
Ja, rim är bra för din hälsa. 
Det kan många själar frälsa. 
 
He he, ja. Men nu får vi ta 
och börja med intervjun. 
Ja, intervjun måste ju börja. 
Annars kommer nog era 
läsare att få sörja. 
 
Ja, men om vi ska kunna 
börja intervjun måste du 
slita att prata i rim. 
Att prata i rim måste jag 
sluta. Annars kommer du 
mig med bössan att skjuta. 
 
Det ska jag fan ta och göra 

om du inte genast slutar 
prata i rim. 
Nu har jag blivit hotad.  
Men rimsjukan blev inte 
botad. 
 
 
Lägg av nu! Det är inte 
roligt längre. 
Nu blev rimmen tråkiga. 
Och poeterna blev bråkiga. 
 
Håll käften, di jävla 
rimmartönt! 
Nu börjar du bli sur. 
Jag vann på lotto, vilken tur. 
 
Känner du Leif-Runar? 
Om du inte slutar rimma 
kallar jag på honom. 
Jag känner inte Leif-Runar. 
Är han med i lunar? 
 
Nu jävlar! Snart kommer 
Leif-Runar och vrider 
nacken av dig. 
Jasså, gör han de’? 
Det har jag alltid velat se. 
 
När han är klar med di 
kommer du inte att kunna 
se. Då kommer du att om 
nåd be. 
Jag ser poeten inom dig 
hittat fram. 
Han låg väl under allt 
damm.  
 
Helvete, nu har jag också 
börjat rimma. Jag tror jag 
måste svimma. 
Min poesisjuka är smittande. 

Passa dig så den inte blir 
sittande. 
 
Hur ska jag bli av med 
skiten?  
Jag känner mig så klen 
och liten. 
Poetsjukan blir du aldrig av 
med. 
Om du inte går ut och 
hugger ved. 
 
Hugga ved? Funkar det? 
För du, om någon, vet. 
 
Klart det gör. Ta och prova 
själv. 
Annars kan du dränka dig i 
en älv. 
 
Okej, då ska jag ta och 
testa.  
Annars ska jag till Örebro 
och festa. 
Gör det. Det går nog bra. 
Misslyckas det säger jag 
”jaha”. 
 
Som tur var fungerade 
det. 
Namn: Sten Grus 
Ålder: 24 
Yrke: Politiker 
Aktuell: Som partiledare för 
Sluskpartiet 
 
(Intervjun gjordes av 
Hugo 54:sson) 
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Tävling 
Reglerna är precis samma 
som i förra numret, så dessa 
kan ni läsa där. Enda 
skillnaden är att man inte får 
hota redaktionen med stryk 
för att få reda på dem rätta 
svaren. 
 
Fråga 1: Hur lång är en 
banan enligt Xbox Man? 
1: 23 cm 
X: 57 cm 
2: 38 km 
 
Fråga 2: Vilket företag 
äger Jävlafan AB? 
1: Telia 
X: Socialdemokraterna 
2: Slusk AB 
 
Fråga 3: Har Lars Deskjet 
en MC? 
1: Ja, en motorcykel 
X: Ja, en Music Cassette 
2: Nej 
 
Fråga 4: Hur ofta regnar 
det i Tomatköping? 
1: Dagligen 
X: Veckligen 
2: Årligen 
 
Fråga 5: Vilken färg är 
texten skriven med? 
1: Röd 
X: Grön 
2: Svart 
 
 
 
 

Fråga 6: Luktar Sven-Jan 
Gotfridsson gröt? 
1: Nej, han luktar tejp 
X: Ja, på fredagar 
2: Alltid! 
 
Fråga 7: Vad heter 
domare Özturks bror? 
1: Jan 
X: Jan-Erik 
2: Erik-Jan 
 
Fråga 8: Vad bli 6+5? 
1: 0 
X: 65 
2: En gris 
 
Fråga 9: Vem brukar 
kallas ”Man in Yellow”? 
1: Kalle Svennesson  
X: Svenne Gurka 
2: Mr. Gul 
 
Fråga 10: Har du vunnit? 
1: Ja, självklart 
X: Ja, absolut 
2: Det vet man inte förrän 
nästa nummer, din jävla 
idiot. Om du inte slutar 
ställa dessa dumma frågor 
ska du få en fet smäll. 
 
Skicka svaren till oss så kan 
du ha oturen att vinna: 
1:a pris: 
Ett begagnat batteri 
2:a pris: 
Inget speciellt 
3:e pris: 
0,3 cm koppartråd 
 
 

Förra numrets vinnare: 
 
1:a pris: 
Ahlberg Phil vann en död 
solros 
2:a pris:  
Ahlberg Phil vann en 
glasspinne 
3:e-4:e pris: 
Vanns av fullblodsidioten 
och slashasen Ahlberg Phil. 
Han är den dummaste 
personen jag någonsin 
träffad. Ful är han också. 
Det är nästan så mina ögon 
vrider sig sönder och 
samman när jag får syn på 
honom. Usch, att sådana 
hemska människor får gå 
lösa. Den grisen vann en 
förolämpning och blev 
verkligen förolämpad. 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: 2 
Fråga 2: 2 
Fråga 3: X 
Fråga 4: 1 
Fråga 5: 2 
Fråga 6: 1 
Fråga 7: 1 
Fråga 8: X 
Fråga 9: 2 
Fråga 10: 87 
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Sommardagbok 
Andra pris i sommar-
dagbokstävlingen blet 
Rutger Rgnarsson från 
Målilla. Här kommer hans 
dagbok.  
 
Söndag 30 juli 
Jag vaknade med ett ryck. 
Jag hade en otäck dröm om 
att jag och min bror var ute i 
skogen och plockade svamp. 
Plötsligt kom skogstrollen 
Hurg springandes rakt emot 
oss. Hurg var känd för att 
döda människor och åta upp 
deras öronsnibbar. Jag tog 
genast fram min kniv och 
skar av mig öronsnibbarna 
och gav dess till Hurg. Han 
tackade så mycket och 
lovade att inte döda mig. 
Men Fredrik Fräänglat 
skulle han med nöje döda, 
eftersom han hade målat en 
Dalatrafik-logga på Hurgs 
körkort. Detta körkort kunde 
man vika ihop för att få fram 
uran till min urandrivna bil. 
Den bilen bytte jag mot ett 
paket cigarrett-tändare. I 
paketet fanns det hela 45 
tändare, men 25 av dessa var 
trasiga, så jag gav bort alla 
som var hela till min kusin. 
Han samlade på böcker 
skrivna av författare, vars 
namn rimmade på 
plastkuber. Sedan 
monterade jag ett 3-fas uttag 
i baksätet på min moped och 
en burk. När Mr Burk skulle 

inspektera 3-fas uttaget fick 
jag anmärkning för att det 
satt lite snett. Han tyckte 
också att jag hade för kort 
avstånd mellan klamren. 
Han klagade också över att 
jag hade för lång jordledare. 
När jag försökte förklara att 
när det gäller gummikabel 
så ska jorden vara lite längre 
än övriga ledare fick jag rött 
kort. Men som tur var tog 
David Holger en stor sten 
som han drämde i huvudet 
på Mr. Gummisladd.  
– Vad i helvete kostar den 
här skivan att få nypolerad 
och levererad till Alaska, 
undrade en björk.  
– Det kostar bara 25 kronor. 
Svarade min afrikanske 
bror.  
– Det tror jag inte på! Skrek 
min ryska syster.  
Sedan tog hon upp en kniv 
och skar falukorv i lagom 
tunna skivor och lade på en 
smörgås som hon kastade 
rätt in i bensintanken på min 
gamla BMW som jag hade 
för 564 dagar sedan. Dessa 
daga förlöpte med en snabb 
takt, eftersom jag hade 
skruvat upp Sverkers 
takthållare på maximum. 
Tiden gick så fort att jag inte 
ens han bli medveten om att 
jag skruvat upp Sverkers 
takthållare på maximum. Då 
kom Bert och frågade mig 
varför jag hade skruvat upp 
Sverkers takthållare på 

maximum. Då svarade jag 
att jag skruvat upp Sverkers 
takthållare på maximum för 
att jag ville skruva upp 
Sverkers takthållare på 
maximum. Då kom min 
mamma och sade åt mig att 
jag inte fick skruva upp 
Sverkers takthållare på 
maximum. Men jag 
berättade för henne att 
Sverker hade gett mig lov 
att skruva upp Sverkers 
takthållare på maximum. 
Sen vaknade jag. 
 

 
 
Ja, det var väl originellt att 
skriva en dagbok om vad 
man har drömt. Men det var 
ett jävla tjat om att han 
skruvade upp Sverkers 
takthållare på maximum. I 
nästa nummer kommer vi att 
publicera en om möjligt 
ännu sämre dagbok.  
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Torgnys sida 
Denna gång blir det 
gammalt skräp från 2005. 
Anledningen till detta är att 
Torgny Nesskall är 
upptagen med skrivandet av 
sin roman som ska vara klar 
till våren 2007, hade han 
tänkt. Vi får väl se om den 
verkligen blir klar då. Om 
jag känner honom rätt så lär 
det väl dröja till 2047 innan 
boken är klar. Men här 
kommer den gamla 
klassikern som 
ursprungligen publicerades 
på Evert Lundins forum 
förra hösten. Håll till godo! 
 
Farbror Gulf på semester 
Senast Farbror Gulf var på 
semester var för 47 år sedan. 
Då hade han tröttnat på sitt 
förjävligt tråkiga jobb. Han 
gick till sin arbetsgivare och 
begärde semester med 372 
% av ordinarie lön. 
Eftersom Farbror Gulf inte 
hade haft en enda ledig dag 
på 17 år var chefen tvungen 
att gå med på hans krav. 
 
Nästa dag hade Farbror Gulf 
packat och var klar att resa. 
Han hade beställt en resa till 
södra Dalarna. Det första 
han gjorde på planet var att 
beställa en flaska flytande 
margarin. Den drack han 
upp tillsammans med ett 
paket leverpastej. Efter det 
somnade han och sov som 

en sten resten av resan. 
 
När han vaknade var resan 
slut och planet hade precis 
landat i hans hemstad. När 
Farbror Gulf kom hem såg 
han att dörren till hans hus 
var uppbruten. Jävla tjuvar, 
tänkte han. Men efter att ha 
tittat igenom huset såg han 
att det bara fattades en 
flaska matolja. Farbror Gulf 
bestämde sig för att köpa en 
ny flaska och förgifta den, 
tills nästa gång han fick 
inbrott. 
 
Det dröjde inte länge innan 
han fick påhälsning av 
tjuvar igen. Men denna gång 
hade dem snott en gurka. Då 
köpte Farbror Gulf en ny 
gurka, som han förgiftade. 
Nästa kväll hade han inbrott 
igen, men då hade dem snott 
smöret. Då blev Farbror 
Gulf förbannad och bytte ut 
alla sina matvaror mot 
förgiftade sådana. Han satte 
dessutom upp en kamera i 
köket. Nu jävlar! 
 
När Farbror Gulf vaknade 
nästa morgon hade han 
förjävligt ont i magen. Han 
gick ut i köket och hämtade 
kameran. När han kopplade 
in kameran till TV:n fick 
han sig en mindre chock; 
Det var han själv som hade 
snott all maten i sömnen. 
Satan, tänkte han, då är jag 

förgiftad. Han sprang ner till 
doktorn för att få hjälp. När 
Farbror Gulf berättat för 
doktorn vad som hänt 
började doktorn att skratta 
som satan.  
 
Då blev farbror Gulf så 
förbannad att han for hem 
igen, för att lösa problemet 
själv. Han tog en tandborste 
och började borsta sig så 
långt in i munnen att han 
spydde. Nu är jag ren igen, 
tänkte han och gick in i 
köket för att slänga all 
förgiftad mat. Men då kom 
han på att han kunde ge bort 
maten till doktorn, snäll som 
han var. Farbror Gulf, alltså, 
inte doktorn. 
 
 

 
 
Slut sa Swen 72 
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Partipropaganda 
Här kommer två partier som 
anslutit sig i sista sekund. 
Det ena, April, april-listan, 
Verkar lite konstigt men 
dem kämpar för en bra sak. 
Ahlgrens bilar är bland det 
godaste som finns ju! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa parti är Städpartiet, 
och det verkar faktiskt vara 
ett vettigt parti. Det ska jag 
rösta på! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glöm nu inte att rösta den 
16 oktober! 
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Sista sidan 
Då var det ännu en gång 
slut. Vi säger inget mer om 
det, utan lämnar direkt över 
till Urgel Pannkaka. 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med DVD-
brännaren, krånglar din 
väckarklocka, eller vill du 
ha hjälp med matlagningen? 
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 är en idiot, och vill bli 
smart. Jag har prövat alla 
mörjliga medtoder; slå mig i 
huvudet med något hårt, 
porrsurfa, slicka smuts från 
folks skor, ätit plast, lyssnat 
på hårdrock, dansat tango, 
halkat på hjärnsubstans, 
skrivit hotbrev, tvättat 
öronen, jobbat som 
glassförsäljare, byggt 
sandslott vintertid, skrivit 
korkade insändare, röjt 
minor, snusat kaffesump, 
druckit batterisyra, luktat på 
ammoniak, klättrat på 
skyskrapor, bytt efternamn 
till Åkesson, lärt mig prata 
baklänges. Ja, jag har 
provat allt. Vad ska jag göra 
nu? Jan Åkesson 

Svar: Vad sägs om att läsa 
en bok? 

 
 

Nyheter 
Japp, här kommer 
nyheterna. Läs noga, för vi 
kommer bara att skriva det 
bara 54 gånger till. 
 
Slusk-dagen 2006 –  
Val edition 
Ja, vi vet att det börjar bli 
tjatigt, men vi måste 
påminna er om Slusk-dagen 
den 16 oktober 2006. Det är 
även då riksdagsvalet i 
Swenland äger rum, vilket 
innebär att ni ska rösta. Att 
rösta är ingen rättighet, utan 
en skyldighet!  
 

 
 

Nästa nummer 
Då har rösträknandet börjat, 
och vi gör allt vi kan för att 
reta upp våra läsare med 
falska valresultat och dinga 
kommentarer från idioter. 
Annars så är det väl det 
vanliga som det brukar vara 
också. Nästa nummer 
kommer en månad före 
tomten. 
 

 
 
Ja, det var väl allt för denna 
gång. Nu ska jag gå och 
lägga mig. God natt, era 
sluskar! 
 
#######################
#######################
####################### 
      Klart slut, mera krut! 
#######################
#######################
#######################    


