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Sommartankar 
När detta skrivs (Konstigt, 
varför inleds alla texter med 
de orden?) Har jag Tv:n 
igång på hög volym i 
rummet intill. Det är 
Nämligen Allsång på 

Skansen som spelas. Det är 
ju en tradition så här i 
sommartider.  
 
Andra sommartraditioner är 
glass, bad, öl, och Älvdalens 
Motor- och musikfestival. 
Jag har ätit rätt så mycket 
glass, så mycket att jag 
kallas ”glasskungen” där 
hemma. Badat har jag inte 
gjort en enda gång i 
sommar, mest på grund av 
det dåliga vädret. Men också 
för att jag fått jobb och inte 
har haft tid att springa till 
sjön. Öl har det däremot 
blivit en del av. Då jag inte 
kunnat sitta ute i solen med 
min kalla öl har jag fått sitta 

framför Tv:n eller datorn 
med min maltdryck.  
Älvdalens Motor- och 
musikfestival börjar nästa 
vecka. På motorfronten blir 
det ju crusing och 
motorcross i vanlig ordning. 
Men på musiksidan tyckte 
jag det var sämre. Det var 
mest Idol-divor som skulle 
komma, tyvärr. Men dock så 
kommer Eva Eastwood, så 
helt åt helvete är det ju inte. 
 
Men när detta nummer når 
er är det säkert höst, och då 
är glassen för kall för att 
ätas, sjön fryser snart igen, 
ölen har runnit ur och 
Älvdalens Motor- och 
musikfestival är säkert slut 
för flera veckor sedan. Jävla 
höst! Men för att trösta er 
inför den stundande hösten 
kan vi tala om att Urgel 
Pannkaka ännu inte har fått 
någon egen hemsida, vilket 
ni säkert sitter och 
gapskrattar åt, era sadister! 
 
Gå nu till nästa sida för att 
läsa alla dinga insändare 
som kommit in under den 
gångna månaden. 
 
Uy, chefsredaktör och 
oansvarig utgivare 
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Insändare 
 
Här kan ni posta era 
insändare. Det kan vara 
beröm (ja, gärna!), kritik 
(besvaras med en 
högerkrok), frågor (besvaras 
av en idiot), eller bara era 
åsikter om något annat (som 
vi för övrigt är helt 
ointresserade av, men 
publicerar det ändå, för att 
fylla ut tidningen). Allt detta 
och mycket mer (som vi 
heller inte är intresserade 
av) skickar ni till 
 klagomål@jävlar.se 
 
Era lata jävlar! 
Nummer fem av Slusk 
Bladet skulle ju ha kommit 
ut i slutet juli, men istället 
kom det ut i början på 
augusti. Nu får ni ta och 
skärpa till er, era jävla 
latmaskar! Blä på er!!! 
Ivan Fun 
 
Svar: 
Men, oj! Det blev försenat 
med en vecka! Nu går ju 
världen under, vad hemskt! 
Vad ska vi göra hör att  
förhindra detta? Nu vet jag! 
Som kompensation kommer 
det två nummer i augusti! 
(Detta nummer och det 
förra) 
Uy 
 

Angående ”räffarna” 
När jag skrev om ”räffarna” 
så menade jag ju såklart 
rockbandet The 
Refreshmenths! Hur kan ni 
vara så jävla dumma att ni 
inte fattade det? Egentligen 
borde ni alla få  en fet smäll 
så ni måste intaga era 
framtida måltider med 
sugrör. Men om ni gillar 
The Refreshmenths kanske 
jag skonar er. 
Sven Oarvidsson 
 
Otrevligt svar: 
Hotar du mig, Uy, Torgny 
Nesskall eller Hugo 54:sson 
(att hota Urgel Pannkaka går 
däremot bra) kommer jag att 
vrida nacken av dig. Och 
efterssom du hotade oss 
allihop kommer jag att vrida 
din nacke ett varv för varje 
person du hotat (Urgel 
Pannkaka räknas inte). 
Leif-Runar 
 
För mycket muskler och 
mobbing! 
Jag tycker att tidsskriften 
Slusk Bladet har blivit 
alltför elak på sista tiden. 
Numera handlar det bara om 
Leif-Runars muskler och 
mobbing av Urgel 
Pannkaka. Inge Glad 
 
Svar: 
Det heter mobbning, och 
inte mobbing, din obildade 
fan! Uy 

Gatukorkad 
Denna månad kommer det 
två nummer av Slusk 
Bladet. Är det okej? 
 
        Oskar Ek 
        39 trädår 
        Socialfall 
 
 
 
Ja, det är helt okej, så länge 
som ni kan hålla vad ni 
lovat. Oftast kan ni inte det. 
 

   Kisuke       
   Urahara, 

     Okänd ålder 
     Butikschef 
 
Nu vet jag inte vad ”Slusk 
Bladet” är, men det är säkert 
bra. Men glöm inte att 
besöka min butik, där finns 
allt ni kan behöva. 
 

Runarc von 
Slusk, 27 år 
Miljonär 

 
Vänta, äger jag Slusk 
Bladet? Inte? Då måste jag 
köpa upp ert bolag. Vilket 
bolag äger Slusk Bladet? 
Slusk AB? Ja, då får jag ta 
och ringa dess ägare och 
erbjuda de en stor bunt 
pengar. Sedan kommer 
Slusk Bladet att innehålla 
reklam för mina företag. 
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Horoskop 
Vad kommer denna månad 
att innebära för dig? Läs 
vidare för att se vad vi har 
ljugit ihop.  Den som 
sammanställt horoskopet är 
den (ö)kände astrologen 
Janti Oqoswari. 

 
 
Alkisen (21/1 – 18/2) 
Nu har Systembolaget 
extrapris på brännvin. 
Skynda dig dit, så kan du bli 
dubbelt så full! 
 
Tomaten (19/2 – 20/3) 
Försök slå ut datorn, för på 
internet finns recept på 
många maträtter som 
innehåller tomat. 
 
Urgel Pannkaka (21/3 – 
20/4) 
Jobba fortare, din late fan! 
Du ligger två år efter i 
arbetet. Om du inte skärper 
dig ska du få se på fan! 
 
Hundmaten (21/4 – 21/5) 
Se till att påsen är ordentligt 
tillsluten så inte hunden går 
och småäter mellan målen. 
 
Trädhataren (22/5 – 21/6) 
Din bensindunk läcker, så 

du bör nog ta och skaffa dig 
en ny. 
 
Strömbrytaren (22/6 – 
22/7) 
Du kommer snart att bryta 
en mycket gammal och där 
kontakt. Var försiktig. 
 
Astrologen 23/7 – 23/8) 
Nu har dina lögner blivit ett 
fast inslag. 
 
Sverker (24/8 – 23/9) 
Träna dig att säga ”ereså!” 
lite då och då för att hålla 
dig i trim. 
 
Klantarslet (24/9 – 23/10) 
Denna månad kommer du 
att förstöra saker till ett 
värde av 65 000 kronor. 
Hoppas du har lite 
undanstoppat. 
 
Livsnjutaren (24/10 – 
22/11) 
Njut av en kall öl i solen! 
 
Fåntratten (24/11 – 22/12) 
Din fånighet kommer 
ständigt att reta människor. 
Speciellt denna månad- 
 
Ruben (23/12 – 20/1) 
Det såg lite svårt ut ett tag, 
men hela horoskopet rymdes 
på två spalter. Därför fick 
ditt stjärntecken många 
rader denna gång. Det 
tycker jag är bra. Mycket 
bra. Väldigt bra. Inget bra. 

Månadens slusk 
Lasse Bas 

 
Denna man kallas Lasse Bas 
av tre skäl: Han heter Lassa. 
Han är bas på ett företag och 
han är duktig på att spela 
bas.  
 
Egentligen heter han Lasse 
Basiska, men som ni redan 
känner till kallas han Lasse 
Bas. Han började lallas så 
1978, när han började spela 
bas i gruppen ”The snork 
snarkers”. Där spelade han 
bas så bra att övriga 
bandmedlemmar blev 
avundsjuka och gav honom 
stryk. 
 
Då öppnade han en 
advokatbyrå som han blev 
bas över. Därav den andra 
anledningen till att han 
Kallas Lasse Bas.  
 
På fritiden brukar Lasse Bas 
baka gräddbakelser och 
spela bas. Anledningen till 
att han blev månadens slusk 
är att han bor i ett hus som 
är målat i regnbågens alla 
färger. 
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Följetång 
Leif-Runar – Dead or 
Alive, tack! Del 6 
 
Detta har hänt: Efter ett väl 

utfört uppdrag återvänder 

Leif-Runar till sitt kontor. 

Men han hinner knappt in 

genom dörren innan han fått 

information om sitt nästa 

offer, Ragnar af 

Gummiskööld. 

 
– Vänte lite! Sade Leif-
Runar. Jag har läst om den 
här typen. Han… 
– Ja, det är han som en gång 
i tiden var den legendariske 
yrkesmördaren ”Gummi-
Ragnar”. Svararde Mr 
Papers. Därför måste du 
vara extra försiktig. Hest bör 
du döda honom utan att han 
ser dig. 
Mr Papers gav Leif-Runar 
en pistol med ljuddämpare, 
men Leif-Runar knycklade 
ihop pistolen som om den 
vore av papper. 
 
– Nej, pistoler är inget för 
mig. Jag ger honom en rak 
höger bakifrån så han flå 
kommer städpersonalen att 
städa bort honom i tron att 
det är en ketchupfläck.  
– Ja, gör hur du vill, bara det 
är snabbt och diskret. Och 
kom ihåg att jag inte ger dig 
någon övertidsersättning. 
- Då ska det var klart före 
klockan fyra, Sade Leif-

Runar och hoppade ut 
genom fönstret. Ibland 
brukade han ta fönstervägen 
för att spara tid. Men den 
här gången gjorde han det 
för att det var kul. 
 
Ragnar af Gummiskööld var 
en före detta yrkesmördare, 
mer känd som ”Gummi-
Ragnar”. Efter många år 
som framgångsrik 
yrkesmördare blev han till 
slut arresterad och fick 
avtjäna ett långt 
fängelsestraff. När han åter 
igen blivit fri skolade han 
om sig till advokat, och blev 
även framgångsrik inom det 
yrket.  
 
Nu hade han bestämt sig för 
att sätta stopp för alla 
yrkesmördare., av den 
anledningen att ingen mer 
skulle gå samma väg som 
han (för då skulle han ju få 
konkurrens om 
advokatjobben). 
 
– Måtte det bli ett slut på 
yrkesmörderiet, tänkte 
Ragnar för sig själv och 
tämde en konjakskupa i 
munnen. Plötslig knackade 
det på dörren.  
– Kom in för fan, dörren är 
olåst, skrek Ragnar lite 
irriterad över att någon hade 
fräckheten att störa honom 
mitt under avnjutandet av 
den sista skvätten konjak. 

Men istället för att dörren 
öppnades hördes en ny 
knackning. Då blev Ragnar 
fly förbannad och flög ur sin 
fåtölj och slet upp dörren.  
 
– Är du döv, din jävla frolic-
fan från… började Ragnar, 
men fann till sin stora 
förvåning att det inte fanns 
någon utanför dörren. Innan 
han visste ordet av fick han 
en rejäl högerkrok riktad 
mot nacken. Men luftdraget 
från som skapades när 
knytnäven for genom luften 
varnade Ragnar så att han 
hann kasta sig undan i sista 
sekunden. 
 
– Vem i helvete är du och 
vad fan vill du? Sade 
Ragnar till den kraftige, 
blonda man som försökt 
döda honom. 
– Mitt namn är Leif-Runar 
och jag har kommit för att… 
öh.. spela en lite sång för er. 
Sade Leif-Runar för att 
Ragnar inte skulle fatta vad 
hans riktiga syfte var. Han 
hade fått order om att avliva 
Ragnar utan att han märkte 
något, så då fick han 
använda en avledande 
manöver. 
– Okej, men du har ju ingen 
gitarr med dig, så hur ska 
det gå till? Sade Ragnar 
misstänksamt. 
 
Fortsättning följer! 
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Intervju 
Med Jarvid Brovinski 
 
Få har hört talas om honom. 
Inte ens jag visste vem han 
var innan jag gjorde denna 
intervju. Han är så okänd att 
han knappt vet själv vem 
han är. Men nu har jag 
bestämt mig för att gå till 
botten och ta reda på mer 
om honom. Läs här nedan 
ifall jag har lyckats. 
 
Jag mötte Jarvid  
Brovinski på en bar i en 
stad, vars namn jag lovat 
den ryska staten att inte 
avslöja. Och det löftet hade 
jag tänkt hålla, så jag 
kommer inte att berätta att 
ag mötte Jarvid Brovinski i 
Moskva. 
 
Hej, jarvid! 
Hej, vem du nu är! 
 
Jag heter Hugo 54:sson. 
Men vad är det för jävla 
namn? Så kan man ju för 
helvete inte heta! 
 
Kan man visst det! Ska tu 
snacka om konstiga namn, 
förresten? Jarvid 
Brovinski har jag då 
tidigare aldrig hört talas 
om att någon heter! 
Men det är ju ett ryskt 
namn, din förbannade jävla 
idiot. Men du är väl för 
obildad för att fatta det! 

Du, jag ska tala om för dig 
att jag har studerat länge 
och väl, så du har ingen 
rätt att kalla mig obildad. 
Dessutom har jag läst 
många böcker om 
Ryssland, så jag vet 
mycket väl att man som 
ryss inte kan heta Jarvid 
Brovinski, 
Prova att läsa böcker som 
riktar sig till barn över fem 
år, så kanske du hittar något 
där det står att man kan heta 
Jarvid Brovinski. Men ska 
jag vara ärlig så tror jag inte 
att du kommer hitta något, 
för jag betvivlar starkt att du 
är läskunnig. 
 
Vad i helvete menar du 
med det? Du som bara 
ritar en massa konstiga 
krumelurer på ett papper 
och låtsas att det är 
bokstäver. 
Det är det ryska alfabetet, 
ska ja be att få tala om, din 
dumme jävla fan. Det är ditt 
alfabete som bara är 
konstiga krumelurer, det ska 
du ha jävligt klart för dig.  
 
Du ljuger! Jag tror inte ett 
enda ord av vad du säger, 
så från och med nu ska jag 
ignorera allt som kommer 
från din mun. Så det, så! 
Nej, nu börjar jag bli jävligt 
trött på dina dumheter. Om 
du inte slutar fåna dig så ska 
jag ta och banka in lite vett i 

skallen på dig med mina 
enorma knytnävar! 
 
Ja, sådana som du måste 
väl ha enorma knytnävar 
för att kompensera det 
lilla ni ha i huvudet. 
Nej, nu tänker inte jag ta 
mer skit från dig. Hej då! 
Hoppas att du får sparken 
för att din intervju blev helt 
värdelös. 
 
Sedan gick Jarvid Brovinski 
därifrån. Så jag hann inte ta 
någon bild på honom, och 
nedanstående information 
har jag tagit reda på i 
efterhand. Förresten så är 
jag inte orolig för att få 
sparken, då jag har skrivit på 
ett 10-årskontrakt för Slusk 
Bladet. 
 
Namn: Jarvid Brovinski 
Ålder: 64 (eller 28, jag 
hittade olika uppgifter) 
Yrke: Skogshuggare 
Födelseort: Jag har lovat att 
inte berätta att det är 
Moskva 
Intressen: Mala kaffebönor 
Favoritmat: Salt fläsk 
Favoritdryck: Vodka 
Aktuell: Som omslagspojke 
till den ryska tidningen 
”Skogshuggarnytt” 
 
Intervju av Hugo 54:sson 
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Tävling 
Man ska svara (helst rätt) på 
frågorna och skicka in 
svaren till uy-@spray.se. 
Eller gör förresten inte det, 
för det är ingen som kollar 
den mailen ändå. Jag vet 
inte ens om den finns kvar. 
Om man mot all förmodan 
skulle göra detta så kanske 
man kan vinna hemska 
priser. 
 
Fråga 1: Hur många 
siffror har Leif-Runars 
personnummer? 
1: 10 
X:18 
2: 7 856 592 
 
Fråga 2: Vilken dag är 
fredag? 
1: Den trevliga dagen 
X: Dagen efter torsdag 
2: Den otrevliga dagen  
 
Fråga 3: Vem skrev boken 
”Jag och mitt 47:e jag”? 
1: En med psykiska besvär 
X: Samma som skrev de 
tidigare 46 böckerna i serien 
2: Min hund 
 
Fråga 4: Har Slusk Bladet 
helt slutat med seriösa 
frågor nu? 
1: Ja 
X: Nej, då! 
2: Jag kan inte minnas att 
det någonsin funnits seriösa 
frågor i Slusk Bladet 
 

Fråga 5: Vad är sju? 
1: En siffra 
X: Min födelsedag 
2: Ett nummer 
 
Fråga 6: Vad blir 1+1? 
1: 58 
X: 2 
2: 11 
 
Fråga 7: Hur lång är en 
meter, räknat i Grouge? 
1: 54 G 
X: 548 G 
2: Vad i helvete är Grouge? 
 
Fråga 8: Har Urgel 
Pannkaka mat för dagen? 
1: Ja, varje da’ 
X: Ja, om han nöjer sig med 
fiskrens 
2: Nej, bara varannan dag 
 
Fråga 9: Hur gammal kan 
en get bli? 
1: 95 år 
X: 27 år 
2: 5 959 580 år 
 
Fråga 10: Om man köper 
en träkrok för reapriset 85 
kronor, och endast betalar 
7% av ordinarie pris, hur 
mycket kostar då en 
likadan träkrok 78 år 
senare? 
1: 86 kronor 
X: 756 kronor 
2: Hur fan ska jag kunna 
veta det? Jävla korkade 
frågor det var i det här 
numret! 

1:a pris 
50 öre 
2:a pris 
En obetald räkning 
3:e pris 
Två obetalda räkningar 
Jumbopris: 
En sten 
 
Förra numrets rätta svar: 
Fråga 1: 1 
Fråga 2: 1 
Fråga 3: 1 
Fråga 4: 2 
Fråga 5: 2 
Fråga 6: 2 
Fråga 7: 2 
Fråga 8: 2 
Fråga 9: X 
Fråga 10: X 
 
Förra numrets vinnare: 

• 1:a pris, en ostmacka, 
vanns av Arvid Vråål 

• 2:a pris, en delikat 
falukorvsmacka, vann 
Jimmy Johnny Jan 

• 3:e pris, ett stycke 
luft, vanns av en fisk. 
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Torgnys sida 

 
 
I detta nummer ska jag 
berätta hur det går till att 
skriva en text. Det är 
nämligen många som skrivit 
till mig och hotat med stryk 
om jag inte berättar hur det 
går till. 
 
Börja med att bestäm vad 
texten ska handla om. Det är 
väldigt viktigt, för om du 
inte har en susning om vad 
du ska skriva när du börjar 
klinka på tangentbordet kan 
det resultera i att du får en 
text helt utan sammanhang.  
 
Om du har svårt att 
bestämma dig för vad du ska 
skriva om kan du skriva ner 
allt du kan tänka dig att 
skriva om på lappar och 
sedan dra lott om vad du ska 
skriva om. Själv brukar jag 
skriva ner alla tänkbara 
ämnen på lappar som jag 
sedan stoppar in i en 
hårtork. Sedan sätter jag 
igång hårtorken, och det 
som först flyger i ansiktet på 
mig skriver jag om. OBS! 
Slusk Bladet tar inget ansvar 

för eventuella brandskador 
som kan uppstå om du 
provar denna metod. 
 
En annan bra metod är att 
lägga lapparna i en massa 
plånböcker som du sedan 
sprider ut. I plånböckerna 
lägger du också i lappar med 
ditt namn och adress. Dets 
ämne som finns i den 
plånbok du får tillbaka via 
upphittat gods först ska du 
skriva om.  
 
Om du ändå inte kan 
bestämma dig för vad du vill 
skriva om finns alltid de mer 
klassiska metoderna. Be 
någon annan välja, ole-dole-
doff, peka-och-blunda eller 
tärning. Men det är ju 
såklart inte lika roligt. 
 
När du väl har bestämt dig 
för vad du ska skriva om är 
det dags att välja rubrik. 
Rubriken ska helst ha något 
med textens innehåll att 
göra. Dessutom ska den 
verka intressant, så att man 
blir nyfiken på vad texten 
handlar om. Om du inte kan 
komma på någon bra rubrik 
ska jag dela mebli d mig av 
ett litet knep. Tryck på några 
tangenter på måfå, ungefär 
såhär: ”fkhjfiotjh”. Sedan 
tittar du på den obegripliga 
smörja du skrivit och 
försöker se om det liknar 
något ord.  Till exempel så 

kan ”fkhjfiotjh” bli 
”filfoajé”. Sedan fortsätter 
du så tills du har fått en hel 
rubrik. ”Fikfoajé enligt hy”. 
 
När du har skrivit rubriken 
ska du skriva en inledande 
text. Den ska berätta lite vad 
texten handlar om, och göra 
läsaren intresserad av resten 
av texten. Här har ni ett 
exempel på hur en text 
skulle kunna börja: 
 
Fikfoajé enligt hy 
Vad är det för något, undrar 

ni kanske? Ja, svaret är inte 

så krångligt som man kan 

tro. Häng med så får ni en 

lite inblick i fikfoajéns 

underbara värld! 

 
Nu när du lärt dig hur man 
börjar en text är det bara att 
skriva på och låta fantasin 
flöda. Tänk dock på att hålla 
dig till ämnet, men fyll 
gärna ut med ointressant 
fakta. På så sätt går det 
mycket lättare att skva den 
där a4-sidan som du måste 
skriva varje månad för att 
inte få en utskällning av den 
stora, stygga 
chefsredaktören. 
 
En annan sak du alltid måste 
tänka på är att texten aldrig 
får överträffa någon av 
mina texter. 
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Sista sidan 
Nu är det faktiskt lite 
spännande, för när detta 
skrivs har vi fortfarande två 
dygn kvar till deadline. Så 
det kanske finns en chans att 
det nya numret kommer ut i 
tid. 
 
Men nu måste vi låta Urgel 
få svara på några frågor. 
 

Fråga Urgel 
Har du problem med 
Microsoft Word, krånglar 
skruvdragaren, eller behöver 
du hjälp med trädvården? 
Hos Urgel Pannkaka är alla 
frågor välkomna. Kontakta 
honom med önskvärd metod 
så svarar han på din fråga. 
Här är månadens brev: 
 
Tjeeena, Urgel! 
Jag undrar om det är tillåtet 
att heta Jagvillslåner Er? Jag 
funderar på att döpa min son 
till det, så det vore 
jättekorkat av dig om du 
hjälpte mig med den saken. 
Men eftersom du är 
jättekorkad lär du säkert 
göra det. 
 
Svar: 
Nej! Det är strängt 
förbjudet, och om du skulle 
göra det ändå och åka fast 
hämtar livstids skoätning 
som straff.  
Urgel Pannkaka 

 
 

Nyheter 
 
Sluskdagen 2007 
Årets upplaga av 
Sluskdagen börjar närma 
sig. Vad tycker ni att årets 
tema ska vara? Hör av er på 
ett otrevligt sätt och framför 
era åsikter! Om ni har glömt 
datumet är det den  
16 oktober ni ska skriva 
upp i er kalender.  
 

Professorns spalt 

 
I förra numret berättade vi 
att någon skulle göra come-
back, och här har ni honom! 
Vår alldeles egna Professor 
C Hallomsaft! Men han får 
bara en spalt, som han måste 
dela med nyhetsspalten. 
Trevligt, eller hur? 
 

Nästa nummer 
Ja, ni kan ju gissa vad som 
kommer i nästa nummer, 
kanske? Ja, jag berättar väl 
ändå, ifall ni inte kunnat 
lista ut det själva: 
Insändarsidor, tävling, 
Torgnys sida, fortsättningen 
på Leif-Runars spännande 
följetång och liknande. Men 
i bästa fall kanske vi kan 
pressentera en helt ny serie. 
Dessutom kommer ni att få 
all information som behövs 
inför årets upplaga av 
Sluskdagen. 
 
Om ni inte orkar vänta tills 
nästa nummer kan ni alltid 
be Leif-Runar slå ner er så 
att ni sover tills nästa 
nummer är färdigt. Det nya 
numret kommer ungefär vid 
samma tidpunkt som Urgel 
Pannkaka svalt tre likadana 
likspänningsaggregat med 
senap och ketchup på. Väl 
mött i nästa nummer. 
Klart slut, mera krut! 
 
 
 

 


