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Det här är inte en tidning. Det är en kapsel. Ett dokument över samtiden, 
tiden innan den stora kataklysmen. En historisk artefakt att grävas upp 
och dammas av och kol-14 examineras om tusen år av ett upprättgående 
insektsfolk när världen ligger i spillror och gamla civilisationer glömts 
bort. En samling ledtrådar till att förstå en svunnen tid långt innan luften 
fylldes med fosfor och mutanterna tog över de uttorkade skogarna och 
de få överlevande avarterna av människosläktet förpassats till hålor un-
der ökenmarkerna. Ett minne av en mer komplicerad tid, som samtidigt 
också var enklare; i den avlägsna framtiden behöver vi kanske inte oroa 
oss över skönhetsideal, trender och likes, eller förskoleplatser, halloumi-
brist och hårddiskutrymme, men idag behöver vi å andra sidan inte vara 
rädda för att korsfästas på roterande måltavlor av ett groteskt myrfolk  
som vill kasta glödgade knivar på oss enbart för nöjets skull heller. 
  I den här kapseln finns exempel på saker som definierar oss. Sådant 
som säger något om vår dödsdömda art i en tid innan allvaret i sanning 
gått upp för oss. En samling av bland annat artiklar, essäer, ögonblick, 
citat och meddelanden från framför allt det gångna årets Sverige, som 
ämnar att kasta ett ljus på vår plats i tiden. Förhoppningsvis kommer 
den en dag nå någon av de rivaliserande insektsklanerna, och förhop-
pningsvis kommer den ge dem kunskap. Förhoppningsvis kommer de 
vara barmhärtiga. 
  Som redaktör och ansvarig för detta i ärlighetens namn gigantiska och 
inhumana uppdrag, har jag fått en inblick i vårt släkte som få andra 
före mig, och insikterna jag tjänat har inte alltid varit lätta att hantera. 
Uppgiften har tagit hårt på mig. I veckor åt gången har jag bara drivit 
omkring som en vålnad på stadens gator, hålögd och tom med otvättade 
kläder, och skrämt slag på barn. Jag har inte fått en full natts sömn på 
månader och varje morgon vaknar jag med ett skrik. Hela min existens, 
och även resten av mänsklighetens, känns numer totalt poänglös och – 
om en får vara så rättfram – som ett vidrigt hån mot Skapelsen. Där jag 
tidigare såg hopp i våra barns ögon ser jag nu bara en bottenlös naivitet. 
Barnen är inte vår framtid, de är vår undergång, ty barn är inte nya 
människor, de är blott en kombination av två tidigare. 
  Denna sanning är bara en av många som drabbat mig hårt under 
arbetet med denna tidning, som jag när jag tänker efter kanske inte är 
så mycket en tidskapsel som det är en nekrolog för människosläktet. Ett 
sedelärande skräckexempel för eventuella framtida insektsvarelser att 
lära sig av. 
  Men! Med detta sagt så påmindes jag också om många roliga saker! 
Som formen på våra kroppar tex. Vi är helt rakt vertikala ända tills man 
kommer ner till fotlederna, där kroppen plötsligt böjs 90° och blir hori-
sontell i ca 20–30 cm! Vi ser ut som bokstaven L för Guds skull! Sånt går 
inte att hitta på. Vi ser för jävla lustiga ut. 
  Mycket nöje.

Josh XVI Ljunggren, chefredaktör

www.wienermelange.se
joshljunggren@gmail.com

IG: @josh_ljunggren
Twitter: JoshLjunggren

Youtube: Josh XVI Ljunggren
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Jag vill ha ditt hår, ditt skägg och dina kindben.

Väduren
(kinesiskt: Honkatten)

Vågen
(kinesiskt: Råttbjörnen)

Oxen
(kinesiskt: Fjäderfät)

Skorpionen
(kinesiskt: Kolonialherren)

Kräftan
(kinesiskt: Framstjärten)

Stenbocken
(kinesiskt: Lepran)

Lejonet
(kinesiskt: Jättebläckfisken)

Vattumannen
(kinesiskt: Godzilla)

Jungfrun
(kinesiskt: Ett potenshöjande 

elixir gjort av panda)

Fiskarna
(kinesiskt: Loch Ness-odjuret)

Tvillingarna
(kinesiskt: Siamesiska tvillingen)

Skytten
(kinesiskt: Skammen)

Du kommer på dig själv 
med att inte veta vad en 
vädur är. Är det en get? 
Eller nån sorts bock? 
Och vad är skillnaden 
mellan get och bock? Det 
finns ju nåt som heter 
getabock också, tänker 
du. 

Du vet inte vad du ska 
tro. Det finns två sidor 
av varje mynt och alla 
perspektiv är viktiga.  Å 
ena sidan det ena och å 
andra sidan det andra. 
Vilket alternativ som är 
det rätta är omöjligt att 
säga. Du får ingenting 
gjort och tar som vanligt 
ut det på din partner. 

Du kommer ut från 
gymmet och känner dig 
pumpad till max. Kropp-
en är din canvas och 
träning din pensel. Du 
dricker en proteinshake 
och funderar på hur 
farligt det egentligen 
kan vara att injicera ren 
motorolja i musklerna. 
Du vill spöa någon. Bara 
köra upp handflatan i 
näsroten och punktera 
pannloben pårom.

Du förgiftar en intet ont 
anande solbadare på dess 
egen bakgård. Först får 
den enorma svettningar, 
sedan hög feber, därefter 
andnöd och tillslut hjärt-
stillestånd. Du känner 
ingen ånger utan inta-
lar dig själv att det var i 
självförsvar. Men inners 
inne vet du sanningen. 

Dina föräldrar döljer 
något. Förklaringen 
att det andra barnet 
på bebisfotot bara är 
en optisk artefakt från 
dåtidens kameralinser 
tillfredsställer dig inte, 
och att de vägrat svara 
på dina frågor kring 
varför just rododendron 
som planterades på 
gården direkt efter din 
födsel växer så bra gör 
dig fundersam.

Du har skördat männ-
iskoliv så länge du kan 
minnas. För varje själ 
du stulit har din egen 
vuxit sig starkare, och 
idag anser du dig vara 
närmast odödlig. På ett 
sätt gör du dina offer en 
tjänst; genom dig kan de 
leva för evigt. Tillsamm-
ans är ni en. Men dina 
offer håller inte med.

Du upptäcker till din sto-
ra förvåning att du har 
cancer i hela kroppen. 
Varenda yta är täckt, 
tydligen, och du har inte 
mycket tid kvar. Nu är 
det läge att göra det mes-
ta av dina sista dagar. Du 
vill att ditt namn ska leva 
vidare för evigt. Kanske 
gör du något riktigt, rik-
tigt  drastiskt?

Va?! Finns det stenbock 
nu också? Jaha, okej, ja 
men du käkar väl sten 
eller nåt då. 

Du upptäcker tillslut att 
du är savannens konung! 
Du är högst i näringsked-
jan och de andra djuren 
tillber dig. Hela den bio-
logiska mångfalden lig-
ger för dina fötter. Du 
blir sugen på att, inför 
alla, statuera exempel 
med en zebra.

Under dagen upptäcker 
du att du plötsligt kan 
kontrollera vatten och 
styra det som du vill med 
bara tanken. Du har 
blivit vätskornas härska-
re! Du bestämmer dig för 
att förinta dina fiender. 
Du dränker dem system-
atiskt en efter en. Sedan 
tar idéerna slut och du 
”går till sjöss”. 

Du blir tyvärr inte av 
med oskulden idag 
heller. 

Du känner en ovanligt 
stark drift att simma mot 
strömmen idag. Du vill 
upptäcka! Hoppa och 
skutta och parnings-
dansa och bara strunta 
i vad andra tycker. Men 
när du bestämmer dig 
för att äta upp en lealös 
mask som bara flyter helt 
stilla får din dag istället 
ett abrupt slut. Och även 
ditt liv.

HOROSKOP

Om person hava den store näs, då Du skola, 
utan oroelse övfer bestraffning från ovan, 

hyvfla denne näs medelst liten kniv tills näs bliva 
den samme storlek som normal näs.

Psaltaren 66:2

Ur filmen Domedagen, 1991

SA MYCKET
TJANAR DINA
BARN–
HELA LISTAN!

”Vad jag ska göra i sommar?
Ja jag ska väl äta två liter
levrat blod som vanligt,

vad fan tror du?
Anna Book
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  Idag är det exakt 24 år sedan När vi gräver 
guld i USA kom ut. Hur känns det?
  – Oj oj, är det så pass? Tiden går fort!
  Minns du hur det gick till när ni skrev den?
  – Absolut! Grejen är ju att det faktiskt inte var 
tänkt som en VM-låt från början. Den hade en an-
nan text och lite annan feeling, men sen när vi blev 
erbjudna att göra nya VM-låten så kände vi att den 
melodin skulle passa perfekt.
  Hur var den i original?
  – Den var lite mer aggressiv. Melodin var densam-
ma, förutom att den hade mer av en marsch-takt, 
och sången var mer in your faceig, liksom. Den 
hade ju ett budskap som vi ville få fram. 
  Vad var det för budskap? 
  – Den handlade om att utlänningar inte var 
välkomna i Sverige. Att de tog våra jobb och kvin-
nor och att de skulle ut med huvudet före. Den 
hade en rätt tydlig rasistisk vinkel kan man säga.  
  Oj. 
  – Verkligen.
  På ett ironiserande sätt då eller ...?
  – Gud nej! Där var vi väldigt tydliga. Det var som 
ett nynazistiskt manifest verkligen (skratt)! 
  Är du rasist?
  – Njaaeeaa, är och är...
  Okej, var?
  – Tjae, var och var. Ja men det kanske man kan 
säga att jag var. Och är, för den delen. 
  Du var det då och är det fortfarande? 
  – 100 procent. 

  Så du står fortfarande bakom den versionen 
av låten?
  – Ja det skulle jag säga. Det är klart att man utveck-
lats en del i sitt hantverk, jag tror vi hade kunnat 
formulera det med mer finess idag, men själva 
budskapet var på pricken. Det finns ju också något 
lite härligt med det där omedelbara agiterandet, 
när det inte fördunklas av en massa metaforer och 
luddiga liknelser utan bara är så där pang på. Bara 
”åk hem”, liksom.
  Vad hette den?
  – När vi gräver gravar för en ras, har jag för mig. 
Vi menade ju såklart inte att man faktiskt skulle 
döda någon på riktigt, men vi jobbade lite med 
den typen av bilder. För att verkligen understryka 
hatet. GES stod inte bara för våra namn, utan även 
för Golva En Svartis (skratt), så du hör ju.
  Extremhögern var ju väldigt stark under det 
tidiga 90-talet, och försvann ett tag men är 
nog ännu starkare idag. Betyder det att vi kan 
vänta oss en återförening av GES? 
  – Det är inte omöjligt. Jag vet inte hur det är med 
Orup, men Strömstedt är ju rassigare än någonsin 
just nu. Han har verkligen blivit otäck. På ett bra 
sätt! Det finns mycket energi att hämta där. Han 
skulle nog behöva en ventil egentligen, så han inte 
imploderar av allt uppdämt hat. Så en ny GES-plat-
ta vore nog inte så dumt.  
  Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?
  – Pannkakor.

Från GES, som 1994 släppte 
låten ‘När vi gräver guld i USA’.

Anders 
Glennmark

Hallå där...Hallå där...

CHRIS ONEILL OM

”Inga kom-
mentarer. Jag
får ångest.”

:

ʼ
  Favorituttryck?
  – Rocka fett. Det säger jag jämt och det kan 
vem som helst intyga. 
   Favoritartist.?
  – Jag älskar Håkan Hellman. Sätter alltid ig-
ång någon av hans skivor om jag är hemma 
själv och bara vill rocka fett. Min favorit är 
Hej hej Lena. Och den där om Ankeborg så 
klart.   
  Favoritfilm? 
  – Rädda Ryan av Stephen King. Scenen där 
de stormar Notre Dame är så otroligt snyggt 
filmad.
  Favoriträtt?
  – Ingenting slår ju en riktigt bra korv och 
bröd ändå. Fina restauranger i all ära, men 
får jag en stekt korv i bröd med lite tomatsås, 
maizenap och torkad lök så är jag nöjd. 
  Favoritbok?
  – Män som hatar tjejer. 
  

Aktuell i TV-serien En fara för 
Sverige.

Pernilla 
Wahlgren

snabba med:

”Barn är äckliga.
Nu var det ju inte det du frågade,

men jag tycker ändå det är värt att 
poängtera. Folk har ju så många

åsikter när det kommer till barn, de är 
minst sagt polariserande. Men jag

tycker alltså att de är äckliga.
Och så var det med den saken.

Jan Björkund
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Auto-correct kommer ofta till både användning och undsättning. 
Men ibland stjälper det mer än det hjälper. 

Här kommer några fantastiska exempel på när det bara blivit så fel.

”Folk brukar blanda ihop mig 
med de olika häxorna ur 

Bröderna Grimms värld bara för att 
jag är ond. Men de är traditionellt 
brunetter, medan jag, som du ser, 

är blond. 
Ebba Busch-Thor

JÄKLA AUTO-CORRECT!
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-
:

”Det var 
en fisk.”

UFO-EXPERTEN

”Jag kommer placera häften i 
indexfonder. Resten köper jag 
väl tiaror för.”

SVETTSTORA
LOTTOVINSTEN:

”Folk brukar säga
att jag har ett

väldigt ‘pedofiligt’
utseende.
Bert Karlsson

Bild från en demonstration, 2018.
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  Livet är inte alltid en dans på rosor. Det ska gudarna veta, och kanske vet jag det bättre än någon annan. Livet har slagit mig 
gul och blå, ätit mig hel och spottat ut mig och lämnat mig för att dö. Om du läser den här texten så antar jag att du vet vad jag 
pratar om – du är förmodligen i ett mörker du inte vet hur du ska ta dig ur just i detta nu. 
  Men det är också precis därför jag nu vänder mig direkt till dig, för att berätta att jag fann en väg ut, ett sätt att likt Fågel Fenix 
resa mig ur askan av mitt liv och uppnå den sanna potentialen jag egentligen alltid visste fanns. Jag är inte här för att skryta för 
dig om mitt perfekta liv – för det är verkligen perfekt – nej, jag är här för att ge dig verktygen att skapa ditt egna. 
  För det är faktiskt så enkelt; med rätt metoder och inställning kan vem som helst – ja, även Du – få den drömtillvaron man inte 
trodde var möjlig. Det handlar bara om vilja och inre kraft, och det är något vi alla – ja, även Du – besitter, vi behöver bara hitta 
nyckeln för att komma åt den. Det som står i vägen är negativitet, och negativitet är en mänsklig konstruktion. Och det finns 
ingen mänsklig konstruktion som inte går att bryta, brukar jag alltid säga. Det gäller att hitta den där positiva motkraften, och 
vips – du har ditt drömjobb, ditt drömhem, din drömfamilj osv. 
  Om du känner dig lite försiktigt skeptisk – se bara på mig! Jag är ett levande bevis för den enorma makt denna inre kraft har, 
och jag tänker nu dela med mig av den till dig. Allt jag kommer berätta är 100% självupplevt och baserat på egna erfarenheter. 
Så är du villig att ge det ett försök? Är du? Bra! Då sätter vi igång!
  Låt mig börja från början. För fem år sedan var mitt liv ett levande helvete utan dess like. Jag och min sambo sedan tio år hade 
precis brutit upp efter en otrohetsaffär som lämnade mitt hjärta i spillror. Han kunde helt enkelt inte acceptera att jag behövde 
mer kärlek och uppmärksamhet än han ensam kunde ge, och lämnade mig. Villan utanför Täby som varit vårt gemensamma 
hem i flera år, min enda fasta punkt, var plötsligt inte vår längre. De 500 kvadraten ekade läskigt tomma när han tagit sina kläder 
och flyttat ut. Till råga på allt hände allt detta exakt samtidigt som jag hade en osedvanligt tuff tid på jobbet. Vi hade precis fått 
en ny chef  på tidningen som inte alls förstod min vision, och även om hon så småningom skulle mjukna och faktiskt bli en av 
mina allra närmaste vänner i hela världen, så var det ett par veckor av ren tortyr där jag trodde att livet var över. Jag fick tex 
ganska svårt att sova och orkade inte ens alltid umgås med alla mina vänner. 
  Så där satt jag, ensam i en trädgård som jag var alltför uppgiven att sköta om, med ett jobb jag inte längre längtade till varje 
fredag kväll, utan pojkvän men med en flaska Dom Perignon -53, och ville dö. Ville. Bara. Dö.  Jag hade nått den absoluta botten 
och funderade på att bara sälja allt och flytta till Indien eller någonstans där folk alltid är glada. Och här är det nog många som 
hade fastnat i den känslan, låtit den vinna och konsumera en hel. Men så lätt tänkte jag inte låta mig besegras.
  Vändningen kom när jag var ungefär tre veckor in i mardrömmen. Det var en måndag i juli, och jag minns att rododendron på 
gården stod i full blom och fyllde luften med en alldeles underbar arom som inte ens jag i mitt fullkomligt nedbrutna tillstånd på 
samhällets botten kunde ignorera. Morgonen hade börjat med rekordhög utdelning på mina oljeaktier, men varken det eller det 
nya köket jag spontanbeställde på nätet kunde skänkta någon glädje. Och om du vet hur mycket jag älskar ett nytt kök så säger 
det här ganska mycket om vilket skick jag var i. Jag var alldeles tom inombords – fortfarande nedbruten av tragedin som drabbat 
mig och min familj. Jag låg i hammocken och bara stirrade medan mina två vackra och välskapta barn Moltas och Äpple lekte 
på gården med varsin drönare. Blotta tanken på att de skulle tas ifrån mig i två dagar kommande helg var bara ännu en näve 
salt i mina sår, och lusten att ta livet av mig stack återigen till som en glödgad kniv i mellangärdet. 
  Men så plötsligt ser jag något som får mig att vakna till. 

  Strax bredvid tomten finns en stor hästhage där ståtliga arabiska fullblod springer omkring fritt om dagarna. Jag hade aldrig 
riktigt reflekterat över dem innan, men nu hände något jag aldrig varit med om tidigare. När ett av dessa magnifika väsen 
galopperade förbi min tomtgräns så att manen flöt genom vinden och musklerna dansade synligt under dess hud, kände jag hur 
mitt sinne plötsligt förflyttade sig. Jag såg inte längre mina mirakel till barn leka på marken och glaset champagne under min 
näsa –  jag såg med ett par andra ögon. Jag såg vidderna rusa emot mig, kände vinden i mitt ansikte och mina hovar mot gräset, 
hastigheten. Mitt medvetande hade förflyttat sig in i hästens! Jag var en häst! Jag gnäggade, skakade bort flugor från huvudet, 
sprang. Jag var fri! 
  Men lika fort som visionen träffat mig försvann den och jag återvände till mig själv, andfådd. Det hela hade inte varat mer än 
någon sekund, men jag förstod direkt att mitt liv hade förändrats för evigt. För jag hade kommit till en insikt. Insikten att jag 
alltid hade varit en häst.
  Inte bokstavligen så klart, bara en häst kan vara en häst på riktigt. Inte ens zebror är en häst och då är de ändå bra nära. 
Samma med åsnor och – om man är generös – även giraffer. Men i själen, i våra innersta väsen, är vi alla hästar, och det är det 
som är nyckeln till resten av ditt liv. Du behöver inte ens ha mind-meltat med en häst – den inre styrkan som krävs för det kan 
man inte förvänta sig av vem som helst – du behöver bara förstå att du är en. Allt det här kanske låter väldigt ”flummigt” nu, 
men det är faktiskt väldigt konkret, forskning stödjer det, och jag har de enkla knepen som behövs för att du ska kunna vända 
ditt liv på egen hand. 
  Det du måste göra allra först är att förstå att hästar är positiva till sin natur. De vaknar inte på morgonen och tänker ”nej usch 
vad dåligt jag har det”, för det finns inte i en hästs begreppsvärld. De kastar sig bara ut med full energi och självförtroendet i 
topp, med pigga ögon och oförställd nyfikenhet, redo att med ett leende anta vilken utmaning som än må komma deras väg. 
När du väl förstått det, verkligen förstått, är nästa steg att övertyga dig själv om att du är en häst. Och det är lättare än du kan tro! 
  Börja varje morgon med att ställa dig framför spegeln, se dig själv i ögonen och säga ”jag är en häst”. Säg det igen. Och igen. 
Så många gånger som det krävs. Gör detta varje morgon utan undantag. Och om du någon gång under dagen översköljs av 
självtvivel, självmordstankar, hat eller allmän negativitet – stanna upp, blunda, andas djupt och fråga dig själv ”vad hade en häst 
tänkt?”. Tänk det igen. ”Hade verkligen en häst tagit livet av sig i den här situationen?”. Och igen. ”Vad tycker hästen om det 
här?”. Och när du tillslut börjat förstå vad hästen skulle tänkt, tänk det då själv. 
  Efter bara ett par dagar av att upprepa för dig själv att du är en häst kommer du börja märka av en förändring – det går alltså 
så fort! Men sedan är det också viktigt att hela tiden trappa upp det. Känner du att någonting gick din väg – fundera på hur 
en häst hade firat i samma situation. Står du inför ett problem – hur hade en häst löst det? Ju fler situationer som du upplever 
som häst, desto närmare är du den fullkomliga metamorfosen. Och när du slutligen nått dit, då är allting möjligt och alla dina 
drömmar kan uppfyllas. 
  Mitt liv idag är en enda lång succé. Jag har aldrig varit så lycklig och fulländad som person som jag är nu. Idag behöver jag inte 
längre anlita små tjuvaktiga polacker för att renovera mitt kök så fort jag får ett infall, jag kan unna mig de bästa i branschen. 
Och det finns inom räckhåll för dig också, tro mig. För kom ihåg: Ditt välbefinnande är ingen annans ansvar än ditt eget, yttre 
omständigheter kan bara påverka dig om du själv tillåter det. Om du ändrar din inställning och själv väljer att inte se problemen 
så kommer problemen försvinna. Återigen, se på mig; jag befann mig i den absolut värsta situationen som över huvud taget 
är möjlig att föreställa sig. En ogreppbar mardröm utan slut. Idag har allt jag någonsin drömt om slagit in, och det enda som 
krävdes var att jag blev en häst. Det enda som krävdes var Mindfulhäst. 
  Stegen jag gett nu är en jättebra början och nog för att rädda ditt liv, oavsett vad du har för problem, men de tar dig bara till den 
nivån jag brukar kalla för Ponny-stadiet. För att ta dig till nästa nivå och sedan så småningom komma över den där sista tröskeln 
till fulländning och uppnå 100% häst och bli den kompletta hästmänniskan, krävs ytterligare några få steg.  Dessa är överkurs 
och för komplicerade för att ta i det här forumet, men när du väl uppnått Ponny och peak-positivitet så är kommande nivåer inte 
långt borta. På min hemsida www.mindfulhäst.org kan du antingen köpa min handbok ”Mindfulhäst – Hur jag lämnade Hel-
vetet med hjälp av Hästvettet och fick det perfekta livet”, eller köpa biljetter till min föreläsning ”Häst eller kolera – Vad väljer 
du?” som jag turnerar med. Den går också bra att boka in till ditt företag eller event. Jag har även intensivkurser och workshops 
som är perfekta för kortare kickoffer eller som teambuilding. 
  Så tveka inte! Lämna negativiteten och välkomna gnäggativiteten! Säg hej till ptrroositiviteten! Välj lycka och framgång och 
glöm allt det trista. Välkomna in i hagen. Välkommen till din framtid. 
  Gnägg gnägg. 

Anna Widell, Perfect Day Media

Upptäck dina inre hästkrafter!

THOUGHTS
by Anna Widell

THOUGHTS
by Anna Widell

En blogg av
Perfect Day Media
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Hej Doktor Stürm!

Jag har varit ihop med min kille i snart två år och 

älskar honom mer än solen. Men det finns en 

sak jag alltid stört mig på hos honom, som jag 

länge tolererat men som på sistone eskalerat 

markant. Och nu känner jag att jag behöver din 

hjälp att veta hur jag ska ta upp det med honom. 

Du förstår, ända från början har han föredragit 

när jag är svag och passiv och inte kan irritera 

honom, men problemet är att jag egentligen är 

en väldigt social, energisk och glad person. Så 

för att motverka min personlighet har vi löst det 

så att han under långa perioder åt gången spet-

sar mitt morgonkaffe med den exakta mängden 

råttgift som krävs för att göra mig sängliggan-

de med en feber precis under gränsen för att jag 

ska behöva läkarvård, hamna i koma eller dö. Vi 

brukar köra det här i ett par veckor åt gången 

och sen upprepa det efter någon månad, och 

det har fungerat rätt bra. Personligen har jag 

inte varit jätteförtjust i just dom perioderna när 

jag är sjuk eftersom jag inte har så mycket en-

ergi då utan mest  ligger i min egen avföring och 

dreglar medan han matar mig med äppelmos, 

men det är en kompromiss jag har varit villig att 

göra. Men nu börjar det alltså gå lite väl långt. 

Han vill hela tiden öka mängden råttgift, och nu 

har vi nått såna doser att vi behöver ha en de-

fibrillator bredvid sängen. Jag är i det närmaste 

hjärndöd under flera veckor i stöten och har allt 

mer börjat tappa greppet om verkligheten även 

under mina friska veckor. Är det bara jag som är 

löjlig eller är det här onormalt i ett förhållande? 

Vad ska jag göra?

/Kolli-Britta.

Hej Kolli-Britta!
Det ingår såklart alltid ett visst mått av givande och 
tagande i ett förhållande. Uppoffringar och kom-
promisser är en viktig del av att få det att fungera. 
Men med detta sagt, så måste jag ändå erkänna att 
jag blir aningen orolig för att din pojkvän kan ha 
en ganska extrem psykisk störning. En som med-
vetet håller någon annan sjuk mot dess vetskap/
vilja brukar vanligtvis lida av det som i facktermer 

kallas Münchausen by Proxy-syndrome, men en 
person som gillar att övertala någon annan att gå 
med på att bli sjuk frivilligt lider istället av en un-
derkategori som jag brukar kalla Münchhausen by 
Proxy – based on the novel Push by Sapphire-syn-
drome, och jag tycker att mycket tyder på att din 
pojkvän har en släng av just den. Ofta när folk le-
ver ut sina diagnoser så beror det på att de inte är 
medvetna om att de har en, så kanske kan det hjäl-
pa att bara upplysa honom om det. Säg ”Hörrudu, 
vet du vad du har?” eller något i den stilen, och 
förklara för honom. Men var uppmärksam på att 
hans kroppsspråk när du gör det, och se till att ha 
någon typ av vapen bakom ryggen om situationen 
skulle ta en olustig vändning. Ett brännbollsträ är 
att föredra pga dess räckvidd, men välj då inte ett 
platt ”tjejträ” utan kör den rent aerodynamiskt 
bättre utformade  mansvarianten. Det som gör 
brännbollsträn så lämpliga är att du lätt kan re-
glera skadan du vill åsamka. Hugger du en för-
skärare i tinningen på någon så kommer du för-
modligen punktera hjärnan oavsett kraft. Med 
ett trä kan du vara mer precis och göra allt från 
att bara desorientera lite till att fullständigt mosa 
sönder hela huvudet. Det blir också lättare att 
hävda självförsvar om du går så långt att du tar 
hans liv och väljer att blanda in polisen. Om du 
inte vill blanda in dem utan istället ta hand om sit-
uationen själv så är det viktigt att du förberett dig 
noga innan och tänkt på logistiken. Ha gärna en 
stor sportbag redo inför frakten, och en väl tillta-
gen  presenning som du kan ha under kroppen när 
du avlägsnar extremiteterna från torson. Sedan är 
det såklart absolut bäst om du drar ur tänderna in-
nan du bränner kroppen, och kastar dessa i något 
vattendrag långt ifrån stället där du tänkt begrava 
det förkolnade liket. Det är lite överkurs givetvis, 
men det försvårar identifikationsprocessen vilket 
ALLTID är bra. 
Hoppas det här var till någon hjälp, och lycka till 
med mordet!
/Doktorn

Fråga
Dr. Stürm

SA MYCKET
LIGGER DINA
FORALDRAR–
HELA LISTAN!

”Jahaaa Hugo Rask?! 
Ja nejnej, jag trodde ni pratade 

om det där lilla trollet man kunde 
styra med sin knapptelefon! 

Den där Rask har jag ingen aning om 
vem det är. Men trollet är jag. 

Roy Andersson

Om en hustru, Din eller av annan, under någon tid efter solnedresning, skola 
slås av tanke att nyttja filt eller pläd eller annan tygliknande rektangel 

för att värma kropp, haver Du med Guds goda vilja tillåtelse att späka baksida 
på hustru med tretton rapp av kattpiska av oxsvans. Detta skola fortsätta efter tret-
ton endast om blodvite ännu icke uppstått. Om hustru vid något tillfälle göra läte 

från mun och hals eller annan öppning av kropp, skola hon dö. 

Tredje Moseboken 28:5

GUNDE SVAN OM

KARRIAREN
”Det var ju på
skämt. 
Det kallas ironi 
om du har hört 
talas om det.”

SKIDAKNIGS-
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Filmversionen av Stephen Kings novell med nästan sam-
ma namn. Som författare är King annars mest känd för sina 
skräckhistorier, men som människa är han också familjefar, 
son, vän, älskare. 

Handling
Tim Robbins spelar Andy, en första klassens medborgare som 
blir oskyldigt (eller?) dömd till livstids fängelse för det brutala 
mordet på sin fru och hennes älskare, och vi får följa honom 
under hans många år på fängelseanstalten Shawshank. Så här 
långt har vi alltså rett ut första halvan av filmens titel. Hur an-
dra halvan, redemption, egentligen har med något att göra är 
svårt att säga säkert, men en tolkning skulle kunna vara att 
det är Morgans Freemans karaktär Reds fullständiga namn. 
Utifrån det skulle man även kunna dra slutsatsen att Red kan-
ske egentligen inte existerar på riktigt utan bara är fängelsets 
själ personifierad inuti Andys huvud, men det vore inte bara 
långsökt utan även, om vi ska vara ärliga, helt ogrundat. 
  Nej, troligare är att Shawshank “Red” Redemption nog bara 
är en klok och varmhjärtad gammal man som mer än gärna 
sonar för sina brott, och det är väl gott nog. Alla filmer måste 
inte ha en spök-twist. 

Den första filmatiseringen av den populära serietidningen ska-
pad av Laird och Baird eller vad de heter. 

Handling
Fyra färgkodade och tjocka ninjatonåringar har tagit sig an rol-
len som New Yorks beskyddare med uppdrag att hålla gatorna 
säkra från nattens faror. Men när ungdomsbrottsligheten i sta-
den plötsligt skjuter i höjden, visar det sig snart vara 
superninjan och ärkeskurken Shredder som ligger bakom. Till 
sin hjälp för att stoppa honom och hans armé av tungt beväp-
nade fotsoldater har de fyra ninjorna tjejen April, hockeyspelar-
en Casey och en råtta (!). 

Kritik 
Vissa fans av den gamla serietidningen saknade karaktärer-
na Beebop och Rocksteady. Filmskaparna hörde kritiken och 
åtgärdade detta i uppföljaren genom att introducera karak-
tärerna Tocca och Razar, som alltså inte heller är Beebop eller 
Rocksteady. 

The Shawshank Redemption (Nyckeln till
frihet)

Teenage Mutant Ninja Turtles

Ingmar Bergmans klassiska skildring av ett parti schack med 
döden som insats – bokstavligen! 

Handling 
Riddaren Antonius Block utmanas på en parti schack av 
Döden, alltså den fysiska personifieringen av döden, med 
döden, alltså substantivet (det som drabbar den som dör) som 
insats. Om Döden (personen) vinner innebär det alltså döden 
(substantivet) för personen, alltså Antonius Block, men om 
Döden, personen, förlorar innebär det livet, alltså motsatsen till 
döden (substantivet), för honom, alltså personen. 

Kritik
Lite seg, kanske? 

Det Sjunde Inseglet (The Se7enth Seal)

Hamlet fast med lejon! Sång och dans istället för poetisk 
blankvers, pälsskrudar istället för renässanssärkar, morrhår 
istället för mustascher och, tacka fan i helvete, afrikanska sa-
vanner istället för Danmark. 
  Historien om tronarvingen Simba som måste återta sin rätt-
mätiga plats som rikets kung från sin ondsinta farbror Scar är 
lika klassisk som tidlös. När ens barn fnyser åt Shakespeare 
och avfärdar honom som blott “en tråkig gammal skitgub-
be”, kan man lugnt visa dem Lejonkungen och invänta deras 
hyllningar för att sedan helt rycka undan mattan på dem gen-
om att skrika vad det egentligen är de precis har sett rakt i de-
ras otacksamma öron, och på så sätt återställa maktbalansen. 
En effektiv fälla för alla åldrar. 

Mottagande
Bra ändå! Scars skräckvälde som härskare, och allians med 
hyenorna, var inte alls populärt hos folket, så Simbas intåg och 
slutgiltiga störtning av honom och det fascistiska samhälle han 
byggt mottogs väl och med öppna armar. 
Vad publiken tyckte om filmen är omöjligt att avgöra. 

The Lion King (Lejonkungen)

Jaws är den engelska originaltiteln på filmen Hajen från 1975. 
Medan den svenska titeln syftar på huvudantagonistens art-
tillhörighet, kommer den engelska från hajens förnamn. Efter 
samma modell skulle filmen Babe - Den modiga lilla grisen, 
som på originalspråk heter enbart Babe, på svenska ha hetat 
Grisen. Beethoven skulle bli Hunden, och The Hurricane skulle 
heta Homosapiens-sapiensen. 

Handling
När allt fler människor hittas döda i den lilla semesterorten 
Amity börjar polischef Brody misstänka att det kan vara hajen 
Jaws som ligger bakom. Tillsammans med människorna Quint 
och Hooper ger sig Brody ut på havet för att en gång för alla 
sätta stopp för Jaws. 
  Men Jaws ger sig inte så lätt! Jaws blir till ett ständigt orosmo-
ment för huvudpersonerna, och mot slutet förstör Jaws deras 
båt så pass illa att den börjar sjunka. Och Quint äter Jaws upp. 
Det hela slutar med att Brody skjuter Jaws i munnen så hon 
sprängs. 

Kritik
Efter filmen var det många som inte vågade bada i havet av 
rädsla över att stöta på Jaws i verkligheten. 
Dessutom kritiserades filmen för att orättvist demonisera Jaws, 
som egentligen bara är ett vanligt djur drivet av instinkter som 
dessutom utgör ett ganska litet hot mot människor. 

Mottagande
Positivt!

Regissören Bryan Singers stora genombrott från 1996 är en tät 
och intrikat thriller som bara blir bättre ju mindre man vet om 
den. Se den helst utan för mycket förkunskaper och låt dig bli 
överraskad! 

Handling
Kevin Spacey spelar Keyzer Söze, en krympling som plötsligt 
finner sig i en lineup med fyra andra tunga kriminella. Men hur 
hamnade de där? Och varför just dessa fem? Är det någon 
annan som drar i trådarna? Och vem är den där Keyzer Söze 
som alla verkar prata om? 

Kultfakta
Aftonbladets Jan-Olof Andersson gick emot resten av den lyr-
iska kritikerkåren när han gav filmen 3/5 med motiveringen “för 
smart för sitt eget bästa”, vilket är kritikerska för “jag är för 
dum för mitt eget bästa”. 

I den här hjärtevärmande historien får vi följa med den gravt 
förståndshandikappade manspojken Gump på hans fumliga 
färd genom USA, via Vietnam och tillbaka igen, mot den amer-
ikanska drömmen och en gnutta lugn i den storm som är hans 
psyke. Under resan hinner han bl.a. bli osannolikt pingisproffs, 
osannolik räkfiskare, osannolik krigshjälte, osannolik politisk 
figur och – kanske mest osannolikt av allt – pappa. 
Han är dum som en påse järnspån men på något sätt lyckas 
han ändå alltid landa på fötterna. Hans son spelas av Sjätte 
Sinnet. 

Kritik
Gumps många gånger återkommande catchfrase “life is like 
a box of chocalates; you never know what you’re gonna get” 
blev vida känd, men börjar tyvärr läcka som en gammal bröd-
korg när man analyserar den närmare. Just chokladaskar 
brukar vara föredömligt tydliga med sitt innehåll, med bilder 
och smaksammanfattningar tryckta direkt på kartongen. Des-
sutom byter chokladaskar väldigt sällan innehåll, och de få 
gånger det händer blir det alltid rubriker i Aftonbladet. “Life 
is like a Kinder egg ...”, hade kunnat vara en mer passande 
formulering. Överraskningsmetaforen blir tydligare utan att för 
den delen förlora chokladaspekten. 

Jaws (Hajen)
Forrest Gump

The Usual Suspects (De Misstänkta)

”

Filmlexikon, i urval

Vem av oss som 
gör vad? Det vet vi inte. 

Vi vet inte vem som 
är vem. 

Rebecca och Fiona
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Den hjärtevärmande romantiska historien från 1990 om en mil-
jonär och hans hora. Brukar, tillsammans med Apornas planet, 
anses vara den definitiva New York-skildringen. 

Handling
Julia Roberts spelar titelhoran Vivian, som efter en fullspäckad 
kväll av fnaskeri blir upplockad av Richard Geres torsk 
Edward, som är så rik att han har råd att hyra henne en hel 
vecka. 

Budskap
Berättelsen om hur han – en stenrik vit affärsman, och hon – en 
simpel utslagen hora på sammhällets botten, trotsar samhäl-
lets normer och lyckas finna varandra mot alla odds, är den 
vackraste som någonsin berättats. Det är budskapet. 

Historien om Richard Kimble, en man jagad av sitt eget sam-
vete efter att ha mördat sin fru. En stark historia om att förlåta 
sig själv och att lära sig älska på nytt. 

Handling
Ja.

Alfred Hitchcocks film Psycho, med samma namn, från 1960. 

Handling
Historien om Marion Crane och hennes svekfulla svek mot sin 
arbetsgivare. I ett drag av snillrikt manshat “kastrerar” hon sin 
manliga chef på 40 000 dollar och flyr fältet i en retrosnygg 
veteranbil. 
  Längs vägen tar hon in på det sjabbiga Bates Motel, som 
drivs av den timide Norman, för att återuppta sin flykt följande 
dag. Hennes vistelse på motellet tar dock en minst sagt dras-
tisk vändning när hon mitt under kvällsduschen blir överfallen 
av en person i badmössa och nedhuggen med en förskärare.
(Det här kommer som en väldigt oväntad “twist” en tredjedel in 
i filmen, så om man inte sett den bör man sluta läsa lite längre 
upp.) 
  Resten av filmen handlar om två andra personer, och i slutet 
visar det sig att mördaren i badmössa inte var någon mindre än 
tidigare nämnda Norman, förklädd till sin mamma och mentalt 
“kastrerad”, och att den riktiga hon varit ett skelett i källaren 
hela tiden. 
  Pengar kan inte köpa lycka (reds. anm.).

Nyinspelning
Gus Van Sant gjorde 1998 en bild-för-bild-remake med Anne 
Heche, Vince Vaugn, William H. Macy och Julianne Moore i 
rollerna. Eftersom filmen i sig är svår att se vitsen med, får man 
väl förmoda att regissörens syfte helt enkelt var att samla så 
många Alfapet-högpoängare som möjligt i ett och samma rum. 

En stad i ruiner och människor i upplösningstillstånd. Ja, så illa 
kan det alltså gå när en 60 meter hög leguan bestämmer sig 
för att besöka New York. 
  Kanske trodde man annorlunda innan 1998, att det inte borde 
vara några problem att låta en dinosaurie vandra fritt i en så 
stor stad med så breda avenyer. Kanske sa alla såna där gla-
set-halvfullt-hippies att det bara verkade trevligt. En man såg 
dock hur det kunde bli ett problem och bestämde sig för att 
sätta dem alla på plats, och den mannen var Roland Emmer-
ich. “Roligt med en tjugo våningar hög drake mitt i centrum, 
säger ni?” sa Roland och skred till verket. 125 miljoner dollar 
senare kastade han upp sin nya film på duken och skrek: “Se! 
SÅ går det när man låter en 500 ton tvåbent reptil som skapats 
av kärnvapen vandra längs samma gator som ni går varje dag 
med era söner och döttrar! Så går det när man öppnar sina 
famnar för en skottsäker tunnelgrävande monsterödla! Så går 
det när man öppnar sina hjärtan!” Och där, sekunden han sagt 
klart den sista meningen, tystnade han plötsligt tvärt, började 
skaka, och bröt sedan ihop i tårar. Han såg sig omkring i rum-
met på de stumma ansiktena som nu iakttog honom, lät blick-
en vandra från det ena till det andra, och sade tyst: “Det är jag. 
Det är jag som är monstret.” Han drog sedan ut bältet ur sina 
byxor och hängde ena änden runt en gardinstång, gjorde en 
snara av den andra och stoppade sitt huvud genom den och 
fortsatte med att, inför alla, stryprunka sig till döds. 

Mottagande 
Nästan uteslutande negativt. 

Pretty Woman (Den snygga tjej) Jagad (The Fugitive)

Psycho (Psykfallet) Godzilla (1998)

Orson Wells var knappt än röstberättigad när han skrev, re-
gisserade och spelade huvudrollen i den här filmen som av 
många anses vara den bästa genom tiderna. 
  Den bevingade öppningsrepliken “Rosebuuuud” är en av 
filmhistoriens mest kända, och än idag är det ingen som vet 
vad den betyder. Orson Wells tog med sig svaret på gåtan in 
i graven, och den förblir för evigt ett naggande mysterium för 
alla som orkar se klart filmen. Men däri ligger också en del av 
tjusningen – att aldrig få veta. En klassisk mysterybox, nästan 
100 år innan JJ Abrahams gjorde filosofin till sin och förstörde 
filmvärlden för evigt.

Handling
Historien följer tidningsmogulen Citizens klättring till toppen av 
näringskedjan, med allt vad det innebär. 

Kritik
Karaktären Citizen Kane sägs vara en karikatyr av den verkli-
ga tidningsmogulen Rupert Murdoch, och de flesta tycks vara 
rörande överens om att Wells gick över gränsen den här gån-
gen. Alla är vi människor med känslor, och det är inte roligt om 
inte alla skrattar. Eller “Slå inte min kompis”, som Sting så träf-
fande uttryckte det i en pin där han ömt lade armen om Spöket 
Laban eller vem fan det var.  

I Steven Spielbergs verklighetsbaserade och 
kritiker-osande film från 1993 får vi följa Schindler, den tyska 
affärsmannen som under andra världskriget lyckades rädda 
1200 judar från förintelsen tack vare sin list. 
  Det var först med den här filmen som Spielberg på allvar blev 
en kraft att räkna med i Hollywood, efter att i ett årtionde blivit 
fnyst och spottad på av resten av branschen, som ansåg att 
det han höll på med bara var rent piss. På en handvändning 
gick han från att vara en hatad skitregissör som gjorde piss-
filmer åt skräpmänniskor, till en prisad gullgosse. Sporrad av 
det nya förtroendet började Spielberg röra sig allt längre ifrån 
sin tidigare stil, och de följande 30 åren skulle han främst viga 
åt oscarsanpassad amerikansk kärnfamiljssentimentalitet. Han 
har gjort en imponerande resa, och numera är han älskad av 
både studiobossar och alla som hatar film. 

Kritik
Många som såg filmen ansåg att nazisterna i filmen var väldigt 
svåra att sympatisera med, och att hela deras ideologi och 
drivkraft kändes missriktad och, till och med, lite elak. 

Inte att blanda ihop med King Arthur. Visserligen har båda fil-
merna det gemensamt att ingen av dem handlar om skottlands 
kung, men trots detta är de alltså inte samma film. En sak som 
skiljer dem åt är att King Arthur inte handlar om Ugandas tidi-
gare president Idi Amin Dada, vilket däremot The Last King of 
Scottland gör. 

Handling
James McAvoy spelar läkaren Garrigan som börjar jobba för 
den nyckfulla diktatorn, här skildrad genom Forest Whitakers 
ömsinta porträtt, och det blir starten på en oväntad vänskap. 
Alla som någon gång haft en sån barndomsvän som ständigt 
balanserade mellan oförställd glädje och brutalt våldsbrott kan 
känna igen sig i Garrigans historia. Känslan av att umgås med 
någon som är en total slav under sitt temperament, där det i 
förväg är omöjligt att veta vilken riktning kvällen kommer ta 
eftersom minsta lilla kommentar lika gärna kan sluta i bullrigt 
skratt med ryggdunk som i att någon får näsan avslagen på tre 
ställen, är en vi alla känner igen och älskar. Tänk den vännen  
som enväldig härskare över ett helt land, och du får Last King 
of Scotland. 

Kultfakta
Forest Whitaker delar förnamn med titelfiguren i Forrest Gump, 
men där måste man ändå säga att likheterna tar slut. 

Citizen Kane (En sensation)

Schindler’s ListThe Last King of Scotland

Nicke Nyfiken i rymden – fast tvärtom! 

Handling
Handlingen kan i korthet sammanfattas som “alla känner apan, 
apan känner ingen”, för ungefär den nivån av förvirring är vad 
som drabbar Charlton Hestons astronaut Taylor när han efter 
att ha kraschat  sitt rymdskepp på en främmande planet finner 
sig omgiven av talande apor på hästrygg. När det dessutom 
visar sig att de inte är några vanliga harmlösa små piccoloapor 
utan fullt intelligenta och upprättgående krigspittar som hatar 
människor, ja då utbyts förvirringen snabbt i skräck. Aporna 
fångar in Charlton Hestrygg och för honom till en fängelsehåla 
med intentionen att använda honom som labbråtta. Med den 
ena dråpliga situationen efter den andra som följd. 

Kritik
När filmen kom var det många som tyckte att människan egen-
tligen också är en form av apa, och det har de ju rätt i så klart. 

Planet of the Apes (Planeten av apor)

”Jag tror inte på änglar. 
Jag tror att det är något 

vi har hittat på. 
Darin Zanyar
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ANDRE POPS OM DET

OSANNOLIKA:
”Jag åt
upp min
första
  fru.”

Om under någon av dygns ljusa tim Du äta tungan 
av killing medelst slev av trädet ek, Du skola dömmas för 
evig tid. Guds evig kärlek skola Dig lämna och Du bliva 
bortom Hans nåd. I tusenåriga eldar skola Din kropp 

för evigt brinna till tidens slut. För evig tid Du skola äta 
rutten fisk från jordtäckt mark med smutsig hund. 

Job 13:5

Tycker du också att tjejer borde se mer 
ut som fiskar? Eller att fiskar skulle bli 
ÄNNU sexigare om de bara hade ett par 
välsvarvade spiror? I så fall är Halloween 
räddad! Genom att förvandla regeringen 
till en hybrid mellan fisk och tjej kan du 
äntligen få fjälla din fjälla likt du alltid 
drömt. Låt kaviarfabriken öppna. 

“Världens yngsta mamma”. Ge den till 
din mamma. 

Rolig knulldocka för ditt könsmogna 
barn. 

Med klassiska hits som Fångad av en 
stormvind, Gängad med ett vårtsvin och 
Torterad av en stormtrooper.

För dig som är trött på överraskningar 
och vill veta exakt vad du köper. Säcken 
innehåller en gris.

Kabel som kanske funkar till din dator. 
Kan överföra elektriska signaler och 
har kontakter i båda ändarna för enkel 
inkoppling i passande uttag. Stilren de-
sign, finns i färgerna charcoal (bilden) 
och sunny cream.   

Chocka dina kollegor på filminspelnin-
gen  med den här lustiga skämtlinsen* 
som ser ut precis som en kaffetermos!
* OBS, är ej en fungerande lins.
(Fungerar också som kaffetermos)

Gillar du pornografiska filmer? Vad 
skulle i så fall kunna vara bättre än att 
placera dig själv mitt i en? Men dessa 
VR-glasögon, i bekväm kartong, hamnar 
du mitt i händelsernas centrum. För en 
komplett upplevelse, kombinera gärna 
med en ”doftpåse” (säck fylld av kala-
spuffar, cheddarkuber, pangasiusfiléer 
och annat som luktar kropp. Säljs sep-
arat för tusen spänn). 

I det här roliga spelet för alla åldrar axlar 
du rollen som en brutal diktator med ett 
enda mål: att utrota så många människor 
som möjligt. Fråga din motspelare vilken 
typ av fysiskt attribut du ska bli besatt av 
att utrota, och rensa sedan bort alla per-
soner av den sorten från din spelplan. 
Den människan som tillslut står ensam 
kvar, pekas felaktigt ut som arkitekten 
bakom ditt skräckvälde och ställs inför 
krigsrätt och avrättas.

Sexig Hitta Nemo- 
kostym

Rolig mugg Barbarapappa CD-skiva med Carola

Grisen i säckenDatorkabel, 100cmTermoskameralins

VR-glasögon Vem där, brädspel

58 Nyheter

Nr 1337707

Nr 19450806 Nr 4815162342 Nr 666666

Nr 20010911Nr 5318008Nr 860213

Nr 18890420 Nr 19250519499.99

123.86 1000.99 18.50

599.9999.50549.99

199.99 299.99

”Käften, tönt. 
Käften sa jag. Du är en tönt 

och jag pratar inte med töntar. 
Om du nånsin tittar mig i ögonen 

igen ska jag krossa dig, hör du det 
din jävla lipsill? Sluta böla, bögjävel. 

Ingen tycker om dig. 
Råttan! Råttan! Råttan!

Annie Lööf
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From: Anna Ananas <Anna.Ananas_83@hotmail.com>
Subject: Jobbsök!

Hejsan! 
Anna Ananas heter jag och skriver angående jobbannonsen på platsbanken där ni söker account managers. Ni skriver att 
ni är ute efter  erfarna vinnarskallar som brinner för sin yrkesroll och inte är rädda att visa framfötterna, och det fick mig 
nämligen att tänka på mig! 

Jag har jobbat inom både account och managing i flera, flera år, på otaliga antal firmor, och har på samtliga av mina 
uppdrag verkligen visat att jag har skinn på näsan och kan ta initiativ, att jag älskar att vinna och att jag lever för mitt jobb! 
Om ni inte tror mig har jag bifogat ett dokument med tidigare referenser så ni kan ringa och kolla själva. Antalet gånger min 
kompromisslösa vinnaranda gjort att jag hamnat i klammeri med ledningen går inte att räkna på en hel familjs fingrar och 
tår, och har många gånger föranlett min uppsägning. Vissa företag kan helt enkelt inte hantera den enorma mängd passion 
som ryms i min blygsamt tilltagna kroppshydda; att så mycket vilja, styrka, pondus och ren ilska kan få plats i en sådan lit-
en anspråkslös lekamen som min skrämmer vettet ur dem, och många har känt sig direkt hotade. Jag blåser igenom varje 
ny arbetsplats som en tornado och lämnar ingen oberörd, och oavsett hur kort- eller långvarig jag blivit har samma rykte 
om mitt starka engagemang befästs – att Ananas bråkar man inte med ostraffat. Hon krossar folk. 

Jag har givetvis goda datorkunskaper och behärskar Microsoft Word såväl som Excel, samt såklart alla typer av webb-
läsare du kan drömma om. Jag har stor erfarenhet av Winamp och har på senare tid även bemästrat iTunes och VLC, för 
att bara nämna ett fåtal. Att mjukvara inte är ett problem för mig har nog framgått med smärtsam tydlighet vid det här 
laget, så oavsett vad ni jobbar med kan ni lita på att jag inom dagar kommer behärska det bättre än någon av era anställ-
da. Underskatta mig aldrig. 

Så, vad är haken, undrar ni säkert nu. Ja därom tvistar de lärda. Vissa skulle kanske hävda att jag är för bra på att hålla 
för många bollar i för många luftar. Andra kanske säger att jag tar jobbet på för stort allvar, eller att jag är perfektionist. 
Måhända är allt detta sant, men jag har i ärlighetens namn svårt att se det som något negativt. Om jag istället själv blickar 
inåt och söker med ljus och lykta för att, med mycket möda och stort besvär, finna något negativt att säga om min egna 
prestation och person, skulle det nog vara att jag är rätt smal. Jag gillar inte mat. Tycker det är äckligt och primitivt och 
ovärdigt. Så faktumet att jag över huvudtaget behöver äta för att överleva ser jag nog som min största svaghet. Och då 
äter jag ändå betydligt mindre än gemene person! Jag äter i snitt en påse jordnötter och en banan i veckan och får ändå 
mer gjort än någon annan av alla dessa oduglingar som girigt trycker i sig tre tallriksmodeller om dagen! 

Jag har svenska som modersmål, talk english flowently och kan även hanka mig fram på swahili och härma danska. Tyska 
kan jag inte egentligen men brukar kunna gissa mig igenom en konversation rätt bra. Kan också göra mig förstådd på de 
universella språken matematik och esperanto. 

Så, kära arbetsgivare, längre än så här behöver du inte leta! Hos mig finner du den lojala soldat du tidigare bara kunnat 
drömma om! Jag lovar dig – Peter Klang på Duvhovsgatan 29, gift med Greta och far till de oskyldiga små liven Oscar och 
Vivi, elever på Gruvbergsskolan – att du inte kommer ångra dig! 

Många vänliga hälsningar
/Anna Ananas

  Berätta om boken. Vad kan vi förvänta oss?
  – Det är en otrolig historia om en paradisstrand 
utanför ett litet pittoreskt samhälle i den Stock-
holmska skärgården som terroriseras av en mys-
tisk seriemördarpedofil. Den handlar om vad som 
händer när mörkret tränger in i idyllen och om 
den enorma kulturkrock som uppstår när helt 
vanliga semesterfirare plötsligt möter en person 
som älskar att mörda och knulla barn.
   Vad kom idén ifrån?
  – Den föddes när jag själv spenderade (tillbrin-
gade, reds. anm.) en sommar på en liknande para-
disstrand i skärgården. Jag låg där i min solstol 
och fläskade på brännan tillsammans med min 
pojkvän, när jag fick syn på några små barn sp-
ringa och leka med en badboll en bit bort. Deras 
oförställda glädje och rena energi var så vacker att 
beskåda. Vilka små änglar. Men sedan slogs jag av 
tanken: vad skulle hända med det här pittoreska 
samhället om dessa barn plötsligt berövades sin 
oskuld och sina liv? Sedan växte resten av historien 
ur den frågeställningen.
  Är det här en fortsättning på någon av dina 
tidigare romaner?
  – Nej det är en fristående historia som jag har 
kommit på helt själv.
  Är det kanske början på en ny serie?  

  – Nej, jag tror inte det. Jag är inte så bra på att rita.
  Nej, alltså serie som i en serie romaner, inte 
serieromaner.
  – Jaha! (skratt) Jag är så extremt jävla dum i huvu-
det! Men i så fall, ja. Mycket möjligt. 
  Är det viktigt att sätta sig in i hur pedofiler 
tänker när man skriver en sån här historia?
  – Abso-fucking-lut! Det är dunderviktigt. Men 

den här gången hade jag mycket gratis eftersom 
jag redan hade vissa egna erfarenheter.
  Har du själv utsatts för en sån här person?
  – Tvärtom.
  Du är pedofil själv?
  – Alltså det är väl klart man provat nångång, men 
det är verkligen ingen livsstil så. Men eftersom 
jag ändå doppat tårna i den världen så har jag viss 
inblick i psyket hos dessa människor, och det var 
ovärderligt. Men mördat någon har jag aldrig 
gjort, så där fick jag använda fantasin.
  Jag har faktiskt mördat en gång. Det är inte 
att rekommendera. 
  – Är det sant? Vad lustigt. 
  Lustigt och lustigt, jag ångrar det varje dag. 
  – Men vilken erfarenhet!
  Hans ansikte hemsöker min drömmar.
  – Otroligt.
  Berätta, är kärleken till skrivandet fort-
farande lika stark efter alla dessa år?
  – Alltså helt ärligt, off the record, så nej. Jag hatar 
det. Författare är äckliga, men nu råkar det vara 
det enda sättet för mig att tjäna snabba pengar. 
Men skriv bara “ja”.
  Off the record är inte en grej i Sverige. Allt du 
säger kommer med i artikeln.
  – ... Är du verkligen säker på att du vill göra det 
här? Du kommer få en fiende för livet. Jag har mör-
dat tidigare. Off the record.
  Det har ju jag också.
  – Fint. Då har du fått dig en dödsfiende. Grattis.
  Tack.
  – Ja vi får väl se. 
  Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?
  – En alldeles ljuvlig karaff för femtusen spänn.

Aktuell med sin nya 
spänningsroman Paradisstrandspedofilen.

Camilla
Läckberg

Hallå där...Hallå där...
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Top Model 
Amerikansk underhållning, TV3, 15:55
I kvällens avsnitt ställs de hoppfulla modellerna inför sin hittills stör-

sta utmaning. Hängande i vajrar en kilometer upp i luften måste de, 

spritt spångande nakna iklädda enbart ett Lisebergskaninen-huvud 

och indränkta i grisblod, lyckas förmedla en känsla av begynnande 

uppgivenhet. För att klara utmaningen och ha en chans att gå vidare i 

tävlingen och slutligen ta hem titeln som årets Top Model, kamma in 

prissumman på hundra tusen dollar och en SUV från Peugeut samt 

hamna på omslaget av Pizza Italia, räcker det inte för deltagarna att 

bara imponera på juryn – som vanligt bestående av supermodellen 

Tyra Banks, stylisten Corey La Foantaine, fotografen Misty Il Duce, 

ragatan T. de’Scha och designern Miss Carl Weathers – de måste den-

na gång även lyckas övertyga alla förbipasserande kungsörnar. En 

utmaning som är lättare sagd än gjord – kungsörnen är en stolt och 

notoriskt svårflörtad fågel som ofta tar till våld.

Så mycket bättre
Svensk underhållning, TV4, 21:00
Det är äntligen dags för Nordman-vecka! Håkan Hemlins gedigna låt-

skatt ska tolkas, och såklart är det även han som står för dagens aktiv-

iteter. Mungiga och spjutkastning står på agendan,  såväl som det för 

övriga gäster något oväntade inslaget att “visa sig värdiga” genom att 

tvingas ritualslakta de gårdsdjur de ombetts knyta emotionella band 

till under vistelsen. Feven ger sin tolkning av Vandraren, och berättar 

om hur mycket låten betytt för henne de gånger hon själv vandrat. 

Dr. Bombay gör i sin tur en discodoftande version av I lågornas sken, 

en låt som alltid påmint honom om att det finns ljus även när livet 

känts som mörkast. Meja återger den gripande historien om hur hon 

i sin barndom fick hela sin matsäck förstörd efter att ha råkat välja 

fel plats för sin picknick, och gör sedan en smäktande tolkning av På 

mossen. Joakim Hillson spelar Vacker utan spackel, eftersom det är 

den enda låten han kan på gitarr, och berättar även om hur han kan 

bli lite ledsen ibland. Dilba Demirbag tolkar Vandraren med akus-

tisk gitarr och auto-tune, och följs därefter av Dee Demirbag som 

tolkar Vandraren med sin uttrycksfulla dans. Kvällen avslutas med 

Björn Rosenström, som trots att hela hans underkropp förtärts av 

könssjukdomar och han numera bara är en torso med huvud, lyckas 

genomföra en fullt duglig version av Vandraren.

Beck - Missfostret
Svensk film från 2018, TV4 Film, 23:55
Martin Beck ställs inför sitt svåraste fall hittills. En kropp utan höger-

hand påträffas i ett avloppssystem i södra Stockholm, och bara dagar 

efter hittar en föräldralös femåring en avhuggen högerhand i en 

brevlåda. Men det som från början antas vara ett vanligt standardfall 

visar sig snart vara betydligt mer komplicerat, när polisen inser att 

kroppen och handen kommer från två olika individer. Det uppdagas 

också att pojken som hittade handen i själva verket är ett missfoster. 

Bortstött av samhället har han uppfostrat sig själv på gatan och levt 

på insekter. Hans enda vän är en gås.

I rollerna: Peter Haber, Karin, Sune, Håkan-Bråkan, Anna.

Att skjuta sin son
Ungersk dokumentärfilm från 2016, SVT2 17:55
I den här omskakande dokumentären av den ungersk-svenska 

regissören László Varga får vi följa smeden Kovács under det tu-

multartade året som ledde fram till att han tvingades skjuta sin son 

i huvudet. En tillvaro fylld av både samvetskval och oerhört stark eu-

fori. Hans liv skildras i små, intima ögonblick, som i scenen där han, 

sittande på toaletten och full av tvivel, ifrågasätter hela idén – såväl 

som i dråpligt komiska och hysteriskt roliga stunder, som scenen 

där han köper fel ammunition till sin Magnum 44.  Gråter man inte i 

slutscenen har man ett hjärta av guld.

Skavlan
Skandinavisk underhållning, SVT1, 21:00
Märklig stämning uppstår även denna vecka, när Skavlans soffa 

ska delas av både den norske näringslivstoppen Preben Bøj, danska 

utförsåkaren och rasisten Annike Kule, svenske vardagshjälten Pe-

ter Hej samt den amerikanska sångerskan Nicki Minaj. På knagglig 

låtsasengelska försöker de nordiska gästerna tappert navigera genom 

en oöverkomlig hinderbana av kulturkrockar för att till varje pris 

lyckas hitta gemensam mark och kunna dra mer eller mindre 

långsökta paralleller mellan superstjärnan Minajs liv och deras egna 

hobbys och erfarenheter från sitt lokala kändisskap – sporadiskt och 

oförutsägbart ackompanjerade av publikens tveksamma applåder 

och osäkra skratt. Fredrik Skavlan förstår som vanligt inte vad någon 

pratar om, men lyckas ändå med sitt förskrivna frågeformulär som 

livboj föra programtiden framåt mot avsnittets slut, då vi tittare änt-

ligen kan andas ut.

Solsidan
Svensk komediserie, TV4, 20:00
När Ove bara ”Tjeena mannen”, hahaha! Klockrent.

Bäst på ikväll:TV

”Jag älskar när
killar har såna där lite sträva 
byxor som man kan ta loss 

byxbenen på så de blir shorts. 
Då vattnas det i den gamla fättan 

det kan jag tala om. 
Agneta Sjödin

Jag, 55-årig man med goda 
förutsättningar och tre försvun-
na barn söker dig, ung och snygg, 
gärna f.d. Fröken Sverige, som äl-
skar att baka scones. Husdjur är ett 
krav. (Uppsala 187635)

Gammal kvinna utan ben söker 
ännu äldre man att umgås med. 
Främst för vänskap men är öppen 
för kärlek. Du måste tycka att apor 
är lustiga och att Den engelska pa-
tienten är pretentiös. (Sto 187673)

Achtung! Tuff tjej med vass tunga 
och skinn på näsan söker riktig 
mes att bryta ner mentalt.  (Lund 
187682)

Hej! Apa som efter flera år som 
försöksdjur inom hjärnforskning 
utvecklat mänsklig intelligens 
söker dig, människa med mots-
varande erfarenheter. Plus om du 
älskar bananer. (Sto 187687)

Hetlevrad slagskämpe med grav 
temperamentsproblematik och 
flera duster med rättvisan söker 
värdig motståndare och livskam-
rat. Blodgrupp B är ett krav. (Gbg 
187688)

Tjilevippen! Extremt gammal 
ljusstöpare söker dig, kvinna, 23 
år, ovanligt lång med ananasfor-
mad kropp, för promenader i mån-
sken och petting. (Sveg 187691)

Vart har jag kommit? Vems adress 
är det här? Jag behöver hjälp med 
mikron, är det här rätt? Det står 
nåt om Error på skärmen, jag vet 
inte vad det betyder. Är det finska?  
Hälsningar Inger (Avesta 187694)

Trofast hundmänniska söker 
stabil och lugn person för långa 
promenader, lek med boll och 
kli bakom örat. Är kastrerad och 
rumsren. (Garpenberg 187695) 

Nu är det tyvärr så att jag är  lite av 
en idiot. Är väldigt svår att föra en 
vettig konversation med. Låg IQ 
sägs det. Dum. (Malmö 187697) 

Frisk och kry livskonstnär med 
lysande utsikter och en spännande 
framtid full av äventyr söker in-
genting för har redan allt och be-
höver inte din negativitet i mitt 
liv. Hej då. (Norberg 187699)

23-årig snygg tjej från Västerås 
söker riktigt, riktigt gammal 
man med väldigt, väldigt trygg 
ekonomi och kort, kort tid kvar 
på jorden för snabbt giftermål. 
(Västerås 187701)

Nejmen hallå där unga mö! Ja vem 
är då jag kanske du undrar? Augus-
tine är mitt namn och det är en ära 
att ha din uppmärksamhet! Huru-
vida den är något jag förtjänar är 
för framtiden att ut (Piteå 187710)

Hej, Inger igen. Har jag kommit 
till mikrostället eller inte? Det står 
fortfarande bara Error på skär-
men och ingenting blir varmt. Har 
jag kommit åt något? Vem skriver 
jag till? (Avesta 187714)

Min make dog för tio år sedan och 
jag är väldigt ensam. Vi gifte oss 
ungt förstår du, det var en annan 
tid. Då bjöd man upp till dans. 
Nu ska man väl skicka en bild på 
skötet eller vad?. (Skrugg 187719)

Jag älskar dig Greta var är du?
(Nåsnäs 187720)

Det är kanske inte så lätt att träffa 
någon om man lider av astma eller 
allergier, har ni tänkt på det? Ta 
bort den här spalten, tack. /Astma- 
och allergiförbundet. (Sto 187723)

Fattade nån slutet på Inception? 
Jag blir tokig. (Klög 187728)

Rendezvous – Kontaktannonser

”Ketchup är 
väl för fan 
visst en sås! 
Vad i helvete 
skulle det 
annars vara? 
Ost?!”

CLARA HENRY 

SASILSKAN:
BERATTAR OM
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Bambi 3 – The Deer/Hunter (1993) var den sista filmen att bli totalförbjuden i Sverige. En direkt-till-video-uppföljare 
som när den kom ansågs vara både äcklig och ”onödigt våldsam”. Efter den relativt tama första filmen från 1942 
hade serien tagit en plötslig och extremt mörk vändning med Bambi Returns (1985), vilket lockade en helt ny genera-
tion och publik till det otursförföljda rådjuret, men även många av den filmens största fans hade svårt att svälja den 
exponentiella upptrappning av blodsutgjutelse som den tredje filmen erbjöd. Den lilla skara svenskar som inte blev 
avskräckta av filmens rykte tvingades ta till alternativa och oerhört omständliga metoder för att ens få se den, och när 
de väl kom över ett exemplar var det allt som oftast en kopia av en kopia av någon limsniffande dansk smågangsters 
stulna hyrfilmsutgåva som vandrat genom så många olika bandspelare att det knappt längre gick att urskilja vad som 
var människa och vad som var rådjur.
  Idag kan det vara svårt att riktigt förstå uppståndelsen. Mycket av den initiala kritiken handlade egentligen inte om 
våldet i sig, utan mer om filmens ton; man ansåg att rollfiguren Bambi var för opåverkad av all död runt sig, att det 
obehagliga främst låg i den totala iskyla med vilken han kunde genomföra massaker efter massaker. Men forsknin-
gen och kunskapen har gått framåt de senaste 25 åren, och idag vet vi ju att det främst handlade om att rådjur av sin 
natur har väldigt uttryckslösa ansikten. Vem vet vad som pågick bakom de där stora svarta ögonen? 
  Nu i höst släpps den för första gången i Sverige, nyrestaurerad på Blu-ray och DVD, med extramaterial såsom 
bakomdokumentären Mountains of  Change, som bland annat innehåller en nyinspelad intervju med Andy Serkis där 
han för första gången avslöjar hur mycket rådjursdräkten kliade i anus. ”Du skulle 

se mig utan smink. 
Jag ser ut som att nån satt 

en lösnäsa på gröt. 
Isabella Löwengrip

PRINS FILIP OM
DET OTROLIGA
MISSFORSTANDET:
”Välgörenhet? Va? Nej. 
Pengarna ska gå till en 
sälsmörenhet, sa jag.
Målet är sälsmör.”

Om Du ofta förnimma att hund skola ligga begraven 
eller ana en uggla i moss, med stor sannolikhet Du hava 

begåfvats med ett sinne sjätt – Den Tredje Ög. Du kan en 
ännu icke upplefvd framtid se före Din granne och beslut 
ta däreft. Du skola denne krafvt nyttja för ting goda. Du 

skola bekämpfva brott i den mörka tim.
Predikaren 20:8
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är jag kommer in i Reinfeldts hemma-
kontor ser jag honom inte först. Jag hin-

ner tänka att jag måste vara tidig, men när jag 
kollar tiden på mitt armbandsur visar det sig 
snarare att jag är aningen sen. 
  Kontoret är stort – onödigt stort, om man 
ser till den spartanska inredningen – och går 
i vitt och glas, med några få detaljer av svart 
plast. Det är kliniskt, rent, med räta linjer och 
vinklar – allt ligger på sin plats. Väggarna är av 
trubbig sten – det har inte gjorts några försök 
att dölja att rummet är uthugget ur ett berg 
– och från kortsidan där jag kom in löper ett 
golv av ljus marmor hela vägen till motsatta 
väggen där ett stort skrivbord, helt i glas, står 
tungt placerat. Tre meter framför skrivbordet, 
mitt på golvet, står en vit, återhållsamt och 
stilrent designad äggformad stol, uppenbarli-
gen ämnad för besökare så som jag. Stolen på 
andra sidan är dock mindre blygsam; den är 
kolsvart och med ett högt ryggstöd vars konka-

va topp får dess hörn att bli till spetsar. Och det 
är först nu det slår mig att stolen är bortvänd. 
Jag skymtar toppen av en blank kupol mellan 
stolsryggens två horn, och jag inser att jag inte 
är ensam. 
  ”Jag har väntat på dig”, säger plötsligt en röst 
från andra sidan, och jag hoppar till. Stolen 
snurrar ett halvt varv runt sin egen axel och 
visar ägaren av både kupolen och rösten. Det 
är Reinfeldt. Han har någon form av stor le-
guan i knät. Dess fjälliga, gröna hud lyser i det 
dunkla rummet. 
  Han gestikulerar artigt mot den äggformade 
stolen och jag slår mig ner mittemot honom. 
Han är klädd i en stram ljusblå jacka med 
polokrage, och han har ett ärr som sträcker sig 
från kinden hela vägen upp till ögonbrynet. 
  ”Det har jag haft länge”, förklarar han för 
mig när jag påpekat att jag inte sett det tidig-
are. ”När jag var med i TV brukade jag alltid 
bära en mask av mitt eget ansikte, fast utan 

ärret. Jag lät tillverka en stor upplaga precis in-
nan jag blev partiledare, så att jag skulle ge ett 
mer sympatiskt intryck. De ser helt realistiska 
ut eftersom de faktiskt är helt organiska, med 
riktig hy framklonad av min egen DNA. Så de 
är i princip riktiga ansikten, som jag bär utan-
på mitt verkliga.”
  Reinfeldt frågar om jag vill ha något att dric-
ka, och när jag tackar ja till lite kaffe trycker 
han bara på en knapp på den lilla kontroll-
panelen på stolens armstöd, och mindre än 
tio sekunder senare kommer en dvärg i frack 
och tangorabatt in med en rykande kopp på 
en silverbricka. Han håller en liten behållare 
med socker över kaffet och tittar frågande på 
Reinfeldt, som bara skakar kort på huvudet. 
Mannen nickar, stoppar undan sockret och 
räcker över brickan till mig. 
  ”Monsieur”, säger den lille. 
  ”Danke schön”, svarar jag och tar koppen.  
  Dvärgen bugar hastigt och går därefter bort 

REINFELDT
Hemma hos

Vår skribent Krom Stasi möter Sveriges forne statsminister 
John Fredrik Reinfeldt, för att prata om hans nya hem, livet efter 

politiken och om framtiden. 

N

till väggen, trycker på en osynlig knapp så att 
en lucka öppnar sig i berget, och kastar sig se-
dan in i den med huvudet före och försvinner. 
Berget sluts efter honom och det är som att han 
aldrig varit där.
  ”Det är snabbaste vägen ner”, förklarar Re-
infeldt med något som låter som en imitation 
av ett skratt. 
  Eftersom jag tvingats bära ögonbindel från 
att jag blev upphämtad utanför mitt hem ända 
tills jag släpptes in i kontoret, och även drogats 
under obestämd tid däremellan, hade jag bara 
utgått ifrån att det vi nu befann oss i varit hu-
sets källare, men så verkar alltså inte vara fallet. 
  ”Vore det möjligt att få en tur av resten av 
huset också?” frågar jag och tar en klunk av 
det heta kaffet. 
  Reinfeldt stirrar på mig. Jag ser hur han sakta 
för sin hand till den lilla kontrollpanelen, utan 
att släppa mig med blicken.
  ”Jag ser helst att vi håller oss till den här vå-
ningen”, svarar han trevligt. ”Om det är okej?”
  Jag svarar att det inte är några problem alls 
och att jag är tacksam att jag fått komma dit 
över huvud taget. Han tar bort handen från 
kontrollpanelen och drar upp mungiporna 
i något som för tankarna till ett leende. Han 
släpper ner leguanen på golvet och reser sig 
upp, och gestikulerar sedan åt mig att följa eft-
er honom.

Stora salen
  Rummet utanför kontoret är minst sagt rym-
ligt. Stort som en mindre flyghangar. Väggar-
na och taket – som befinner sig säkert tio meter 
upp – är även här av berg och känslan man får 
är av att befinna sig i en enorm grotta. 
  ”Vi befinner oss i en urholkad vulkan”, säger 
Reinfeldt.
  Det finns inget vanligt golv i hangaren, en-
bart en stor rektangulär plattform som hänger 
i mitten av rummet från ett gäng rejält robus-
ta vajrar, fästa långt upp i grottans tak. Fyra 
gångbroar i metall löper från dess sidor och vi-
dare till varsin dörr i bergsväggen, varav en är 
den vi just kommit från, och när jag kikar över 
räcket där vi står oss ser jag bara ett bottenlöst 
mörker under oss.
  Reinfeldt leder mig vidare över bron tills vi 

når plattformen i vulkanens mitt. 
  ”Vem är det där?” frågar jag och syftar på en 
person i vit polotröja och igensydd mun som 
står i hörnet. 
  ”Det är Herr Styx”, svarar Reinfeldt. ”Han 
är en man av många talanger, men säger inte 
så mycket.” 
   Plattformen är inramad av diverse kontroll-
paneler, vars syfte jag bara kan gissa har något 
med opinion att göra, men ytan mellan dem 
är tom. 
  Jag ser hur Reinfeldt nickar kort åt den 
muskulöse mannen i polo, som tyst nickar 
tillbaka i samförstånd och sedan knäcker sina 
knogar och tar ett steg emot oss. Reinfeldt 
skakar då snabbt på huvudet och det får man-
nen att stanna tvärt. Han ser förvirrad ut. Re-
infeldt nickar igen, aningen annorlunda, och 
det ser ut som att mannen förstår. Han tar ett 
steg tillbaka och trycker på en knapp på en av 
panelerna, vilket sätter igång ett dovt, elek-
troniskt surr. Mannen tittar frågande på Re-
infeldt, som bara nickar nöjt tillbaka. Golvet 
i mitten av platån öppnar sig plötsligt på två 
ställen, och ur luckorna flyter två läderfåtöljer 
upp. De klickar sig tillrätta mitt emot varandra 
och det elektroniska ljudet avtar. Reinfeldt ges-
tikulerar mot ena fåtöljen och vi slår oss ner. 
  ”Jag brukar komma ut hit om jag vill tänka”, 
säger han samtidigt som en albinohök flyger 

ner och landar på hans axel.
  ”Det här är Thörnquist. Hon är ett riktigt 
busfrö.” 
  Thörnquist har haft något som ser ut att vara 
en råttsvans i näbben, och hon släpper den nu i 
pannan på Reinfeldt så den rullar ner för hans 
ansikte och landar i hans knä. Han rör inte en 
min. 

Pratstunden
  Jag har precis tänkt påbörja intervjun när  Re-
infeldt får syn på kulspetspennan i min hand. 
Den tycks av någon anledning göra honom 
orolig, och när jag försöker ställa en fråga 
märks det att han är alldeles för distraherad 
av den för att höra vad jag säger. Halvvägs 
genom mitt andra försök vänder han sig mot 
Herr Styx och vinkar hit honom. Herr Styx 

kommer fram till mig, tar pennan ur min hand 
och knäcker den i sex delar och kastar den 
över räcket ner i avgrunden. Han fiskar sedan 
upp en ny penna ur sin bröstficka – en billig 
BIC-historia – och räcker över den till mig. Jag 
tittar på Reinfeldt och ser att han nu slappnat 
av markant. Jag spiller ingen tid.
  Först och främst, tack så mycket för att jag 
fick komma till ditt vackra hem.

  – Var så god.
  Så, berätta, vad har du haft för dig sedan du 
slutade som partiledare?

  – Jadu,  var ska jag börja. Först tog jag lite 
semester och bara reste runt i Finland i en 
månad. Bästa jag någonsin gjort. Världens 
varmaste folk. Men sen när jag kom tillbaka så 
satte jag direkt min hemliga plan i verket och 
sen dess har det varit konstant full rulle här i 
vulkanen kan man säga. 
  Vad är den hemliga planen?

  – Hemlig. 
  Kommer vi få ta del av den någongång?

  – Det kan man lugnt säga. Ingen kommer 
undan. 
  Spännande!

  – Jag tycker det. 
  Är du nöjd över din tid som statsminister? Kän-
ner du dig ihågkommen på det sättet du hade 
tänkt? 

  – Både ja och nej. Det är synd att de flesta 
verkar minnas mig som pervers. 
  Just ja. Är det på på grund av flinten tror du?

  – Jag tror det, ja. Folk har fått för sig att alla 
flintskalliga är perversa bara för att alla per-
versa är flintskalliga, men så är det alltså inte 
nödvändigtvis. Men i övrigt verkar folk rätt ge-
nerellt minnas mig som en kraft att räkna med, 
och det glädjer mig nåt så djävulskt. 
  Är du nöjd över riktningen partiet tog efter att 
du slutade? 

  – Jag gillade aldrig hon som kom efter, vad 
hette hon? Hon som ser ut som nazisten i In-
diana Jones som dricker ur fel bägare och för-
multnar? Hon som är gift med den där skoj-
friske indiern?
  Anna Kinberg Batra.

  – Kindben?!
  Kinberg.

  – Vad fan är en ”kin”?
  Thörnquist kraxar plötsligt oprovocerat och 
högt rakt in i Reinfeldts öra från fem centime-
ters avstånd, men Reinfeldt tar ingen notis. 

“De flesta verkar minnas mig som pervers.”
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  Han fortsätter:
  – Jag tror inte hon var skapt för livet som 
härskare. Hon skulle nog vara perfekt som ens 
högra hand, någon som liksom står rakryggat 
två meter bakom en och kan hantera ett blås-
rör, men det var nog inte riktigt hennes grej att 
styra ett helt folk. 
  En person som däremot var som din högra 
hand under din tid i partistyrelsen var ju Anders 
Borg, har ni fortfarande kontakt?

  – Inte så mycket längre. Den blev mer spo-
radisk efter att han blev ihop med hon Sophie 
Ellis Bextor eller vad hon heter.
  Dominika Peczynski.

  – Exakt. En riktig succuba, den där. 
  Vår konversation avbryts av ett gnisslande 
läte, och när jag tittar upp ser jag den kort-
växte i frack hissas ner från taket i en sele. Han 
landar bredvid oss och räcker fram ett silverfat 
med färdigskalade vaktelägg.  
  Reinfeldt väljer noggrant ut fem stycken och 
håller dem i sin hand, men jag avböjer artigt. 
Jag har aldrig förstått vad en vaktel är och har 
alltid varit noga med att bara äta ägg som 
kommer från fågel.
  Dvärgen bugar kort och hissas sedan snabbt 
uppåt av vajern och försvinner. 

  ”Han uppfostrades av krokodiler”, säger Re-
infeldt utan att utveckla och stoppar in ett vak-
telägg i munnen. 
  Har du plockat upp någon ny hobby eller lik-
nande sedan du slutade med politiken? Vad gör 
Fredrik Reinfeldt för att roa sig?

  – Jag läser en del om epidemier för tillfäl-
let. Det hänger delvis ihop med mitt jobb ska 
erkännas, men att verkligen fördjupa mig i 
specifika detaljer är väldigt rogivande. 
  Har det något med ditt hemliga projekt att 
göra?

  – Inga kommentarer.
  Ett hest, gutturalt rossel, som jag snart förstår 
är någon form av skratt, pressas upp ur Rein-
feldts hals. Jag märker nu också att ärret som 
löper över hans ansikte har öppnats en aning, 
och att en strimma blod trängt ut och börjat rin-
na ner för hans kind och vidare mot hakan. Jag 

ska precis påpeka det för honom när Thörn-
quist plötsligt börjar picka honom frenetiskt i 
det öppna såret med sin näbb. Det är en olustig 
syn, men Reinfeldt verkar ta det med ro. Han 
trycker lugnt på en knapp på sitt armbandsur 
och pickandet slutar omedelbart. Thörnquist 
ställer sig som i någon form av fågelversion av 
givakt och bara stirrar rakt fram med sina ly-
sande röda ögon fullt uppspärrade. 
  ”Jag ber om ursäkt för det där”, säger han 
med dussintals rännilar av blod på ena halvan 
av ansiktet. 
  Så hur trivs du med ditt nya jobb? Är det min-
dre stress?

  – Politik är som en dragkamp, ett ständigt 
kompromissande och givande och tagande och 
stötande och blötande. Vägen från idé till ut-
förande är lång och snårig och det är svårt att 
faktiskt få något gjort. Det är frustrerande att 
härska när man inte får fria tyglar. Men det 
har jag i mitt nya jobb, så det blir mer lust-
fyllt även om arbetsbördan nog egentligen är 
densamma, om inte värre. Jag har mycket mer 
ansvar nu, eftersom jag jobbar på en mer in-
ternationell skala.  
  Finns det någon tid över för dejtande alls?

  – Det är svårt att tänka i de banorna när jag 

vet att socialt umgänge i allmänhet inom en 
snar framtid kommer ses som blott en historisk 
artefakt från en svunnen tid. 
  Är du lycklig?

  – Ahrå fö’fan. 
  Reinfeldt slänger in de sista vakteläggen i sin 
mun och sväljer dem hela. 
  “Nu är vakteläggen slut”, säger han. 
  “Okej?” svarar jag.
  Han vänder sig om mot Herr Styx, som stått 
orörlig ett par meter bakom honom under hela 
intervjun, och nickar kort.
  “Det betyder att intervjun är över”, säger han 
sedan till mig.
  Jag har inte ens hunnit ställa standardfrågan 
om vilken som är hans favoritpaj än, men in-
nan jag kan protestera ser jag hur Herr Styx 
plockar loss sin ena hand.

“Du kommer vakna hemma i din säng”, säger 
Reinfeldt. “Du kommer vara groggy och even-
tuellt ha en del rätt otäcka hallucinationer, men 
det är bara en bieffekt av toxinet och ingenting 
att oroa sig över. Det går över efter någon dag 
eller två.”
  Det sista jag ser är hur Herr Styx höjer metall-
röret som sticker ut ur stumpen där hans hand 

brukade vara och siktar det mot mig. Jag hör 
ett kort blåsljud och sedan blir det svart och 
min tid hos Fredrik Reinfeldt är över. 
  Jag vaknar som utlovat hemma i min säng, 
och tillbringar följande ett och ett halvt dygn åt 
att försöka undvika det enorma grodmonstret 
som bosatt sig i min lägenhet. Först när den le-
vande mardrömmen väl gått över och jag åter 
blivit mig själv kan jag börja samla mina intry-
ck och börja skriva det här texten. Det slår mig 
snabbt, när jag går igenom mina anteckningar, 
hur svårt det måste vara att lämna något som 
definierat ens liv under så många år – att tvin-
gas hitta sig själv på nytt. Men just detta verkar 
Reinfeldt ha lyckats med. Han verkade inspire-
rad, full av tillförsikt och, ja, glad. 
  Det sista jag hörde honom säga, strax efter att 
min syn försvunnit men precis innan jag tup-
pat av, var till Herr Styx och lät som något i stil 
med: “Spelet är igång, trogne vän. Spelet. Är. 
Igång.” Vad han menade, och vad det egen-
tligen är han sysslar med där i sin urholkade 
vulkan, vet jag fortfarande inte. Men jag, om 
någon, är spänd på resultatet. 

Text: Krom Stasi 
Foto: Marimba Roney

“Det är frustrerande att härska när man 
inte får fria tyglar.”

Månen är gjord av ost för det ser man på den. Och den är jättejättestor 
men den är flera mil bort så den ser mindre ut än den är. Jag tror att den är 
minst en kilometer stor, men – det är klart – sen är jag också blott ett barn.

HANNES, 5 år

Mamma har ett hönsägg i magen som pappa sen spottar in sina grodyngel 
i och så blir det ett barn. Det var så jag kom till. Och du. Och Pol Pot. Ja 
alla egentligen.

CORNELIA, 6 ÅR

Jesus var en vit snickare som stod på en kulle och sa en massa bra saker och 
så gillade folk honom. Sen dödades han av judarna men vaknade upp igen 
för att utkräva sin hämnd.

AUGUST, 4 ÅR

Kinesmuren är jättelång. Den byggdes för att hålla alla mongon borta. 
PETRA, 7 ÅR

Pappa säger att du är bög är det sant? Den andra av er vet han inte vem 
det är.

CAESAR, 8 ÅR

En gång hörde jag en svordom i julkalendern och nu känns ingenting roligt 
längre. När jag blir stor ska jag äta alla ämnen som får en att glömma.

PONTUS, 10 ÅR

Mamma och pappa går till en psykolog för de hatar varandra. Ibland när 
mamma har druckit för mycket vuxensaft säger hon att det är mitt fel att 
de hatar varandra, men då svarar jag att det är hennes fel att jag hatar 
henne och det har hon inget svar på. 

KATTIS, 8 ÅR

Vart har jag kommit? Är  det er man ska prata med om sin mikro? Det har 
inte funkat nu på en vecka, det står bara något på finska på skärmen och 
ingenting blir varmt.   

INGER, 54 ÅR

Ur boken Snö är som regn fast vitt, av Mark Levengood och Unni Lindell
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”Haha, ja det är
många som tror det! Men det 

stod alltså för Anal-Blekt Bajs-Anus.
Vi var unga och tyckte att det var

hysteriskt roligt. Speciellt Anne-Frid.
När vi kom på det skrattade hon så

mycket att det började
spruta nästblod.

Benny Andersson, ABBA

UFO-EXPERTEN CLAS SVAHN OM

MYSTISKA
HIMMEL-
FENOMENET:
”Det var en helt vanlig fågel. 
Nån form av trast, säkert.”

And, you know, the thing about a shark ... he’s got lifeless eyes. 
Black eyes. Like Annie Lööf’s eyes.

Hej Doktor Stürm!

Jag heter Frida, är 35 år gammal och lider av en 

grav form av OCD (Opulsive Compulsive Dis-

oster) sedan tio år tillbaka. Det började smått 

med att jag var tvungen att dra i dörren tre 

gånger varje gång jag låste den, men har genom 

åren eskalerat successivt och är nu så illa att 

jag har börjat döda. Det började smått med att 

jag skyndande på processen för en gumma som 

ändå var på väg att dö vilken dag som helst, men 

har nu blivit så illa att jag måste skörda ett män-

niskoliv varje fullmåne. En kompis som är väldigt 

insatt i astrologi påstår att det är väldigt typiskt 

för en skytt, men nu har jag tyvärr mördat henne 

också. Varje kväll kollar jag upp på månen och 

stampar i marken tre gånger, förutom när den är 

full då jag stampar fem gånger och sedan dödar 

någon. Det har verkligen börjat bli ett irritation-

smoment i mitt liv, och säkert andras också, och 

jag vill bara bli kvitt det. Snälla hjälp.

/Mördar-Frida 

 

Hej Mördar-Frida! 
Tvångstankar kan verkligen vara en hämmande 
faktor i ens liv och något som i allra högsta grad 
försämrar den allmänna livskvaliteten, men fak-
tum är att det faktiskt är lättare att bli av med än 
många tror. Men en sak som fick mig att stanna 
upp lite var det där du nämnde om att du brukar 
mörda folk. Att stampa foten och räkna är väldigt 
vanligt inom OCD, men att släcka andra medmän-
niskors liv skulle jag vilja hävda är desto mer ovan-
ligt, och det är min plikt som legitimerad psykolog 
att uppmärksamma dig om att mord faktiskt är ett 
brott. Förmodligen det grövsta vi har, och jag kan 
inte med gott samvete stötta sådant beteende. Det 
är inte på något sätt ok. Men lyckligtvis för dig har 
jag i min yrkesroll tystnadsplikt, vilket innebär att 
detta givetvis stannar mellan oss, men jag råder dig 
att fortsättningsvis vara lite mer försiktig innan du 
erkänner grova brott. Det är trots allt inte bara jag 
som ser ditt brev nu, utan alla som har möjlighet 
att läsa den här tidningen, vilket potentiellt är alla 
människor på hela jorden som kan svenska eller 
känner någon som kan svenska eller som har till-

gång till internet. Risken är stor att polisen kom-
mer att knacka på hos mig, och trots tystnadsplik-
ten har de all rätt att gå igenom tidningens arkiv. 
Skickade du ett fysiskt brev på posten hoppas jag 
att du inte lämnade fingeravtryck eller DNA eller 
skrev din returadress på kuvertet. Det bästa vore 
om du skrev från en anonym mail på en offentlig 
dator med öppet nätverk, men det kanske är att 
hoppas på lite väl mycket? Finns det minsta sätt 
att spåra dig på så kan du räkna med att polisen 
kommer göra det. Du är trots allt en seriemördare. 
Säkert en av de värsta i det här landets historia. Du 
har säkert gäckat lagens väktare under lång tid. Så 
mitt råd är att du funderar noga på vilka fotspår du 
kan ha lämnat efter dig och gör vad du kan för att 
sopa igen dem. Oavsett vad bör du fly landet illa 
kvickt. Åk till nån liten by vid vattnet någonstans i 
Filippinerna och bo på en båt. Fejka också gärna 
din egen död innan du åker om det finns tid. Lägg 
ett av dina kvinnliga offer i din säng och fjutta eld 
på huset och ta sedan bilen ut ur landet. Ta vägar 
som inte kräver att du visar pass, för kom ihåg 
att du är död. Väl i Asien kan du leta upp någon 
skum bar för yrkeskriminella och andra på lands-
flykt och fråga dig runt efter någon som kan fixa 
en ny identitet åt dig. Ändra frisyr och gärna även 
andra anletsdrag medelst plastikkirurgi om du har 
budgeten för det. Skaffa ett jobb där du kan vara 
anonym, exempelvis som kock, och umgås bara 
med lokalt folk. Kanske kommer du träffa en po-
jkvän vad det lider (eller flickvän om du är lesbisk 
så klart) och i så fall blir jag jätteglad för din skull, 
men var då på din vakt. Även om du verkligen äl-
skar Putapang eller vad han kan tänkas heta, så 
kan du aldrig berätta sanningen. Putapang kanske 
avgudar dig mer än livet själv, men får han reda 
på att du är Sveriges mest notoriska seriemördare 
kan även han få kalla fötter och ange dig. Vem som 
helst är ett potentiellt hot, och ja, även Putapang. 
Fina, fina Putapang som stått bakom dig i vått och 
torrt och baddat din panna när du varit sjuk, inte 
skulle väl han? Men jo, kanske. Så glöm vem du 
varit och vad du gjort och försök njuta av ditt nya 
liv. Och försök bli av med den där OCD:n. 
/Doktorn

Fråga
Dr. Stürm

Ur Centerpartiets valfilm.
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Jon stegade ut ur rymdskeppets mörka inre och möttes av starkt solsken. Den glänsande grå rampen 
av metall kändes kall och hård mot hans fötter trots de tjocka sulorna på sina rymdstövlar. När han 
nådde den grästäckta marken nedanför ställde han sig först bara still och lät fötterna sjunka ner i det 
mjuka underlaget. Det var första gången han stod på någonting annat än metall eller plast sedan 
han gått ombord på rymdskeppet fem år tidigare. Mätinstrumenten på hans underarm visade inga 
tecken på gifter i atmosfären och en temperatur på 25,4523 grader Celsius. Han kunde ta av sig sin 
hjälm. 
  Hästsvansen fladdrade majestätiskt i vinden. Luften var frisk. Friskare än någonting han någonsin 
fått uppleva hemma på Jorden. Det kändes som det hade gått ett millennium sedan dagen han tog 
farväl av sitt hem och sin Rolls-Royce, klappade sina barn hej då och gick ur Socialdemokraterna 
för att flyga ut i rymden och in i det där maskhålet. Det som hade börjat som en vild och lös idé 
om att hitta en ny beboelig planet att förvandla till en intergalaktiskt resort hade nu plötsligt blivit 
ofantligt mycket mer konkret. 
  ”Jon Manuel World”, sa Jon högt för sig själv. ”Så ska det heta.” 
  Gräsmattan sträckte sig flera kilometer i alla riktningar, men i horisonten kunde han tydligt se havet 
och långa stränder i norr, en vidsträckt djungel i söder och höga, snötäckta berg i väster. Han hade 
onekligen landat i ett paradis. 
  ”Där ska casinot ligga!” skrek han rakt ut så högt att han nästan skrämde sig själv, och pekade på 
en rektangel i gräset som endast han kunde se. Han fortsatte gestikulera mot marken medan han 
planlöst rusade omkring i stora cirklar. ”Där blir det rutschkana! Universums längsta! Laser tag! 
Gladiatorarena! Yachtauktionen! Jag FÅR inte glömma yachtauktionen!” 
  Idéerna flödade i en takt han aldrig tidigare varit med om, som om han hittat en guldåder av inspi-
ration ämnad för enbart honom, och de blev bara bättre och mer geniala för varje minut som gick. 
I en hel timme sprang han omkring och ropade, drog osynliga linjer på marken och såg Jon Manuel 
World resas framför sina ögon. Detta skulle bli hans mest ärofyllda uppdrag hittills. Stunden hela 
hans liv lett fram till. Ett monument över mänskligheten i allmänhet och han själv i synnerhet. Och 
han visste att succén var ett faktum.
  Hans medverkan i dokusåpan Äventyr: Crusoe flera år tidigare, som av många nog setts som blott 
en parentes i hans händelserika liv, hade för honom varit något mycket mer värdefullt. Det som 
för övriga deltagare i programmet mest hade varit en kul liten semester, hade för Jon inneburit en 
möjlighet att kunna studera det mänskliga psyket på nära håll och lära sig om vår arts brister. Utåt 
sett hade han varit en passiv och harmlös person i periferin, men inombords hade han i hemlighet 
tillskansat sig ovärderlig kunskap. Under anonymitetens slöja kunde han röra sig fritt, och rakt under 
allas näsor hade han skapat ett vapen. 
  Minnena av de otaliga gånger han överlistat sina motståndare hade gett honom en extra växel och 
hans framfört över fältet hade accelererat till den grad att han nu nästan blivit yr, när ett prasslande 
läte plötsligt fick honom att stanna tvärt. Han tittade sig omkring, andfådd. Den böljande grönskan 
låg lika vackert obruten som innan, men hans blick fastnade snart på en mörk färgskiftning nästan 
helt dold i gräset ett par meter till höger om honom. Den såg ut att röra sig. 

Kapitel 5

Ur romanen Råttbjörnens Folk, av Jan Emanuel

84

  Orädd började han sakta röra sig framåt mot den diffusa formen, utan att ens reflektera över den 
fara han potentiellt befann sig i. Han var stor – många skulle säga enorm – med muskler så svällande 
och väldefinierade att Nasa hade tvingats specialtillverka en ny rymddräkt bara för honom, så han 
visste att vad som än gömde sig där i gräset skulle det inte vara någon match för honom om det blev 
handgemäng. 
  ”Visa dig!” befallde han med sin starka basröst. Formen ryckte till en aning men utan att lyda. 
  Jon tog ett par steg framåt så snabba att inte ens en kobra hade undkommit och högg tag i kroppen 
som låg där. Den flämtade till.
  Varelsen han höll i sin hand chockade till och med honom. Det var en naken kvinna, snarlik hans 
egen art sånär som på den mjuka och släta gröna huden och den nästan ouppnåeligt vältränade 
fysiken. Hon hade långa, välformade ben, böljande kastanjebrunt hår som gick ända ner till höfter-
na, stora smaragdgröna ögon som reflekterade det vackra ljuset runtomkring, fylliga läppar och ett 
par enorma pattar. De saftigaste pattarna Jon någonsin hade sett, och då hade han ändå sett sin 
beskärda del.
  Det var märkligt; han hade inte hållit i henne längre än fem sekunder, men redan kunde han 
bokstavligen höra hur hennes sköte bultade av upphetsning. Lukten som nådde honom påminde 
om fisk, men en nyfångad och exklusiv sådan. Entreprenören i honom kunde inte undgå att börja 
fantisera om hur han skulle kunna utvinna detta potenta slidsekret och använda det som en del av 
upplevelsen på skaldjursrestaurangen han planerade att bygga på den femhundra kvadratmeter sto-
ra yta han mätt ut bara minuter tidigare, men mannen i honom fick honom snabbt att skjuta planerna 
åt sidan. Just nu hade han en främmande inföding att prioritera. 
  ”Vad heter du?” frågade han på svenska.
  ”Ugluk ugluk ugluk” svarade hon flåsigt på sitt eget språk, och Jon kunde se hur det i samma stund 
började rinna klar vätska ner för insidan av hennes lår. Han blev omedelbart så hård att rymddräk-
ten sprack i skrevet och hela hans manlighet flög ut i en enda snabb offensiv rörelse och ställde sig 
i mäktig givakt mellan dem. När hennes ögon mötte ”monstrets” började hennes knän skaka. Det 
såg ut som att hon snart skulle explodera. Hon tittade upp på Jon med förväntansfull blick, som för 
att fråga om lov, och Jon bara log självsäkert tillbaka. Detta var inte hans första rodeo. Det var hans 
2511:e, för att vara exakt. 
  Han greppade tag i sin kärlekspåle med två fasta händer och skulle precis navigera in den i hennes 
plaskvåta köttros när han för andra gången avbröts av ett främmande ljud. Men den här gången var 
det inte blott ett diskret prassel i gräset, utan något mycket, mycket större. 
  Jon vände sig om lagom för att se den stora jordhögen som bildats brisera likt en vulkan. Jord och 
grästovor regnade runt varelsen som sköts upp ur markens inre som sperman hade gjort ur Jons pe-
nis om han bara hade fått några minuter extra med den vackra infödingen. Den landade på marken 
med en smäll. Minst tre meter hög och täckt i grå päls, med två enorma, rektangulära huggtänder 
rakt under den trekantiga nosen, ormlik svans och sylvassa klor på varje tass. Den såg ut som en 
mardrömslik korsning mellan en råtta och en björn; som resultatet av en ohelig allians. 
  Jon började genast planera sitt nästa drag, som om ordet rädsla aldrig hade introducerats i hans 
vokabulär. Vinden fångade tag i hans hästsvans och fick den att fladdra som en vimpel i strid. In-
födingen höll hårt om hans penis. Han kom.

85
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Detta lummiga lilla 
paradis i den östra ut-
kanten av staden har 
namnet till trots inte 
så mycket med djur att 
göra. Visst, nog kan man 
skymta en och annan 

fågel eller daggmask, men vill man se något mer exotiskt 
än så kan man bege sig till Skansen, en liten fristad på 
Djurgårdens kant där så vitt skilda djur som lemurer och 
ormar kan leva sida vid sida precis som ute i det vilda. Och 
för den som njuter av någonting lite mer stationärt finns 
även en mängd museer i trakten. Exempelvis Vasamuseet,
där du kan besöka vraket av det dömda skrytbygget Vasa-
skeppet; eller ABBA-museet, där du kan lyssna på ABBA-
skivor. 
  Djurgården huserar även den mycket populära gröna lun-
den Gröna Lund. Här kan den äventyrslystne få sin dagli-
ga dos av adrenalin i någon av lundens karuseller, och alla 
glassälskare få i sig en glass eller två. Varje dag under som-
maren anordnas också konserter av varierande slag. Mest 
skit dock. Det var lite coolt när Wu Tang kom dit iofs, men 
trots att de hade lovat att vara fulltaliga, för första gången 
på typ för evigt, så var inte Method Man med. Och ett Wu 
Tang utan Method Man är inget riktigt Wu Tang, om du 
frågar mig.

Bortom Gärdets vid-
sträckta grönska reser 
sig Stockholms mäk-
tiga TV-torn likt en 
pil mot skyn. Ibland 
lite skämtsamt kallat 
”Stockholms Eiffeltorn” 

fyller det inte enbart syftet att förse huvudstadens med 
TV, utan erbjuder även en restaurang med oslagbar utsikt 
och fler parabolantenner samlade på en och samma yta 
än vilket miljonprojekt som helst. Är man en uppmärk-
sam läsare har man nog vid det här laget också reagerat 
på kombinationen av dess form av namn, och själv kunnat 
formulera det smeknamn som tornet idag är mest känt. Ja, 
du gissade det – Kaknäskuken. 

Om du vill bege dig till 
Köpenhamn, men inte 
vill bege dig till Köpen-
hamn, så kan du med 
fördel istället besöka 
Sergels Torg – Stock-
holms Köpenhamn. 
Byggt för att fungera 

som ett Köpenhamn i miniatyr, inspirerat av Danmarks 
egna Legoland, fungerar denna kala och öppna yta som 
ett nöjesfält mitt i centrala Stockholm. Här finns mat och 
dryck, shopping och attraktioner och mycket, MYCKET 
mer. Eller vad sägs om Sveriges förmodligen bredaste trap-
pa (ingen vet säkert)? Ett tips är också att sig upp till Kul-
turhusets tak för att därifrån uppleva det intrikata mönster 
som täcker torgets yta. Precis som med Nasca-linjerna är 
det först på den höjden som mönstrets majestätiska prakt 
kommer till sin fulla rätt. Och för den som gillar spänning 
finns de ständigt pågående stuntshowerna, som exempel-
vis den rafflande katt- och råttaleken mellan narkomaner, 
langare och polisen, eller den mer interaktiva som går ut 
på att du själv, i rollen som fotgängare, ska försöka undvika 
tjurrusande ungdomar med ADHD. 
  Endast något hundratal meter bort ligger dessutom köp-
centrat NK, som man väl måste erkänna har en något 
annorlunda vibb.

Älskar du att vinna? Då 
är Drottninggatan rätt 
plats för dig! Här kan 
du hitta kläder i oli-
ka storlekar, smycken, 
korv och mycket, my-
cket mer. Det går lika 
bra att spatsera planlöst 

framåt i din egen makliga takt och bara insupa atmosfären, 
som att frenetiskt studsa fram och tillbaka mellan gatans 
stora utbud av affärer tills du får en hjärnblödning. Som 
kuriosa kan även nämnas att Drottninggatan huserar fler 
H&M-butiker än någon annan gata på planeten – hela tju-
gotusen stycken! En av dem har även ett hörn i källaren 
med några stycken herrplagg. 

Djurgården

Vår guide till...

STOCKHOLM
Kaknästornet

Sergels Torg, “Plattan”

Drottninggatan

I det kungliga slott av 
Svea Rike, beläget på 
Stadsholmen, bor Svea 
Rikes konung Kung Carl 
XVI Gustaf  Hubertus af  
huset Bernadotte – son 
till Gustaf  Adolf, son till 

Gustaf  IV Adolf, son till Gurra 5 – tillsammans med sin 
hustru Silvia Sommerlath – tochter auf  Walther Sommer-
lath. Ifrån denna imponerande fästning i Stockholms anri-
kaste del avgörs Sveriges öde på daglig basis, i enlighet med 
den uråldriga profetia efter vilken rikets alla lagar skriv-
its. För invånarnas egen säkerhet är profetian i sin helhet 
fortfarande höljd i dunkel för allmänheten, men det fåtal 
lärda män som fått studera enskilda passager berättar om 
hur det redan för hundratals år sedan förutspåddes hur en 
ung och nobel tronarvinge med en fäbless för exotisk dans 
skulle sluta förbund med dottern till ett gäng tyska nazister 
och, tillsammans med deras tre gemensamma medelmåt-
tor till barn, rädda riket från de mörka krafter som lurar 
i skuggorna bortom solens sken. Svärdet Sithraghil, som i 
den slutgiltiga striden skall dräpa Mörkrets Furste, hänger 
enligt seden alltid från Kungens midja, ständigt redo att 
vakna ur sin dvala och än en gång få dansa genom vinden.

Gotland ligger inte nöd-
vändigtvis i just Stock-
holm, tekniskt sett, men 
eftersom 90% av alla 
stockholmare under 
sommarens samtliga 
månader ockuperar den-

na lilla medeltidsö i Östersjön samt reducerar dess ordi-
narie invånare till kuvade spillror av sina forna jag och 
fängslar dem i sina egna små villor, skulle man ändå kunna 
hävda att Gotland åtminstone under sommaren förvand-
las till Stockholm, samtidigt som Stockholm förvandlas till 
en kombination av Dalarna och Skåne. Lappland är alltid 
Lappland, men kanske att Öland kan anses bli Gotland. 
Ångermanland och Medelpad byter helt enkelt plats, med-
an resterande landskap hoppar lite kors och tvärs i någon 
form av nationell variant av Hela havet stormar. Väl i Got-
landstockholm får man defititivt inte missa Stockholms 
ringmur, som effektivt avskiljer en del av Stockholm från 
resten av Stockholm. 

Denna tuttformade mas-
todont i Stockholms södra 
del är officiellt världens 
största boll. Skulle man 
ta dess storlek i relation 
till en golfboll och sedan 
– medelst avancerad 

utomjordisk DNA-teknik 
– skapa en skalenligt förstorad människa, skulle man få 
fram en person som var ca 2 585 m hög! Alltså 2,5 kilo-
meter! Vilket monster! Vi skulle bli tvungna att använda 
alla våra militära medel och all vår samlade list för att ens 
ha en chans att komma segrande ur den oundvikliga strid 
om planeten som skulle följa. Sannolikt skulle vi i slutändan 
förlora, och de få överlevande skulle tvingas leva resten av 
sina liv antingen på evig flykt eller som leksaker åt Den Gi-
gantiske. Alla försök till uppror skulle krossas inom minut-
er, och alla tillfångatagna rebeller skulle slängas i en mortel 
och mosas till ett mjöl att användas vid bakning av enorma 
vörtbröd. Förr eller senare skulle Den Gigantiske dö, men 
i brist på naturliga fiender skulle det ske först vid eventuell 
sjukdom eller hög ålder, och vem vet hur lång tid det rör 
sig om. Och i vilket skick kommer planeten vara när den 
dagen väl kommer? Kommer vi ärva en värld som ens är 
värd att leva i? 
Globen är också en arena för både sportevenemang och 
konserter, och rymmer mer än 16 000 personer. 

Gamla stan anses av 
många vara Stockholms 
gamla del. Här finns 
mycket av den gamla 
infrastrukturen bevarad 
och man behöver inte 
gå många meter för 
att träffas hårt i ansik-

tet av historiens vingslag. Visst, på den tiden det begav sig 
kallades det förmodligen inte “Gamla stan” utan snarare 
“stan”, på samma sätt som de restauranger som idag kallas 
“vikingarestauranger” nog på vikingatiden bara kallades  
“restauranger”, likt hur det vi i Sverige kallar “grekisk sal-
lad” i Grekland antagligen bara kallas “sallad”, men det 
hör varken hit eller dit. Här finns gatsten så det står härliga 
till och fler tyskar än du någonsin trodde du skulle få upple-
va under din livstid. 

Slottet

Gotland

Globen

Gamla Stan
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  Då var man precis hemkommen från Ledarskapsutvecklingsmässan i Stjärnsund då. En extremt givande helg måste 
jag säga! Många intressanta samtal och spännande möten, och själva mässan i sig var som alltid klanderfritt organiserad. 
Deras professionalism i utförande och intern logistik upphör aldrig att imponera. Hästjobb! Så många rörliga delar som 
måste klaffa för att schemat ska hålla. Och där måste man ju faktiskt även slänga iväg en eloge till alla talarna. Att de kan 
hålla tiderna och, inte minst, vara i tid är ju en förutsättning för att allt ska gå ihop, och där skötte dem sig exemplariskt. 
  Presentationerna i sig då, höll dem måttet det här året? Behöver jag ens svara? Bokningarna var som alltid precis rätt! 
Bra kombination av tunga namn från näringslivet och kaxiga uppstickare. Mina två favoriter var dels VD:n för Tech/
net, som pratade om ledarskap utifrån ett effektiviseringsperspektiv, och coachen Sonny Bladh från konsultfirman coach-
kompetens, som pratade mer personligt utifrån sina egna erfarenheter inom ledarskapsutveckling, så där har ni en ganska 
tydlig bild av bredden. Tycker också att Annika Nordman, en kvinnlig talare från Svenskt näringsliv, hade en jäkligt 
intressant presentation där på söndagen. Hon pratade om micro management from a marketing standpoint, och om hur 
marketing och management faktiskt hänger ihop mer än man kanske tror. Och hon hade faktiskt många bra poänger som 
jag definitivt ska försöka ha med mig i fortsättningen. En annan höjdpunkt var britten Peter Stevens från CBO Global 
Excecutive, som pratade om external opinion, goodwill och general disposability. Hans poänger kopplade kanske inte 
alltid 100% med årets tema, men han har ju sån jäkla utstrålning att det inte spelar någon roll. Jag har sett honom ett par 
gånger tidigare och han har alltid varit en jäkel på hela underhållningsbiten. Karisma, glimten i ögat, air tight manus, 
roliga men samtidigt informativa slides, bra skämt och alltid intressant. Han skulle nog lätt kunna hålla på med stand up 
comedy om han ville, näringslivet ska vara glada att vi har honom kvar. Såna som han behövs. 
  Vad mer kan man berätta om. Maten var fantastisk, inga överraskningar där. Det bjöds bland annat på några väldigt 
intressanta små snittar under lördagen. Tror dem var garnerade med ostbågssmulor eller motsvarande. Jäkligt gott, dem 
blir det att försöka återskapa nästa hemmabjudning. Från middagarna var det framför allt en pommes noisette som stod 
ut för mig. Serverad med rödvinssås och lammkotletter, om jag inte minns fel, så att få potatisen att stå ut i den vinnande 
kombinationen är ju en bedrift om man säger så. Och rent allmänt kände man sig väl omhändertagen hela mässan. Gra-

Min helg på Ledarskapsutvecklingsmässan

2018-09-10 – 10:54

KRISTER SJÖLÉNS BLOGGKRISTER SJÖLÉNS BLOGG

”Redan som liten
tyckte folk att jag såg ut som

ett skalligt barn med mustasch,
och sen var det exakt det jag 

växte upp och blev! 
Det sjuka är ju att jag fortfarande inte 

har mustasch, men det är liksom 
den känslan man får av mig.

Alexander Bard

tis Vichyvatten på varenda bordsyta i princip, vilket alltid är tacksamt, chips och tilltugg lite överallt, osv osv. 
  Om jag skulle sammanfatta hela arrangemanget skulle jag nog säga att årets upplaga av Ledaskapsutvecklingsmässan 
tar sig upp på en stabil topp-3 av alla år jag varit, och då har ändå varje år varit toppen rent ut sagt. 
  Nej, nu ska jag nog fortsätta njuta av min lediga måndag och kanske passa på att lyssna färdigt på Läckbergs senaste 
ute i hammocken. Det blev ju ett och annat glas vin under helgen också det ska jag inte sticka under stol med, så ska bli 
skönt att bara återhämta sig idag. Imorgon blir det att återvända till kontoret och debriefa kollegorna om alla nya intryck 
och lärdomar jag samlat på mig under helgen, så den här dagen får vigas åt att landa och reboota. Sen lär väl stora delar 
av veckan komma att handla om att bearbeta traumat från när jag dödade den där glädjeflickan i lördags natt också, så 
där lär det väl bli lite självrannsakan kan jag tänka mig. Just ja ser ju nu att jag inte nämnde det tidigare, men i stora drag 
handlar det alltså om jag rånmördade en prostituerad med en stilettkniv i lördags natt efter cognac-minglet. Vi hade fått 
varsin drinkbiljett efter norska EnComs chefsstrateg Espen Espøs fängslande presentation om Workplace Strategies tidi-
gare under dagen, men sen hade jag även betalat extra för ytterligare några glas efter, och sen ledde det ena till det andra 
och plötsligt hade jag huggit ihjäl en ensam nattarbetare för lite växelmynt, med en kniv jag köpt av en uteliggare längre 
ner på gatan för en Ledarskapsutvecklingsmässan-merch-tshirt. Jag försökte stycka kroppen med en tegelsten jag hittade 
där i gränden, men det visade sig vara rätt svårt så tillslut stuvade jag bara ner henne i en skräp-container där i närheten.     
  Det var helt klart ett annorlunda avslut på mässans första halvlek, det måste man erkänna. Nu plågas jag såklart av 
diverse inre demoner och en avgrundsdjup ångest som inte verkar gå att undkomma hur mycket jag än försöker tänka 
på andra minnesvärda ögonblick från helgen, men å andra sidan hör det väl till något så omtumlande som Ledarksap-
sutvecklingsmässan att man ska känna sig lite mosig efteråt. Tror dem flesta som deltog under helgens alla tre dagar kan 
känna igen sig i hur uttömmande det känns när det är över. Visst, det är kanske viss skillnad mellan att i fyllan och villan 
tafsa på en kollega och att hugga ihjäl en annan människa i en smutsig gränd för att man saknar femkronor till Selectam-
askinen, men principen är densamma. 
  Jaja, nu har jag babblat nog. Jag siktar på att ge en mer detaljerad sammanfattning av Ledarskapsutvecklingsmässan sen-
are i veckan, när jag har samlat ihop mina intryck lite bättre, så håll utkik efter det. Finns fortfarande mycket spännande 
jag vill berätta om. Kanske kommer det även ett par rader om mordet längre fram, men just nu är det fortfarande lite för 
färskt. Just nu känns alltihop som en förfärlig feberdröm bara.  
Ha re fint!
/Krister
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Tja! Din polare Paolo Roberto här. Låt mej fråga dej en sak. Vad kan vara bättre än en riktigt god knogmacka, skickad 
rätt in i käften på nån jävla tönt som drygar? Svaret är INGET! I Italien, mitt hemland som jag varit i en massa gånger 
under mitt liv, där är knogmackor inget konstigt! Dom är en del av vardagen och kulturen, nåt man växer upp upp med, 
och det finns inget annat land som gör så bra knogisar som Italien. En anledning till det är också att recepten på knog-
mackor ärvs ner i generationer, från föräldrar till barn och så vidare, så på så sätt går aldrig konsten förlorad. Den till 
och med förfinas tror jag. Jag skulle nog våga hävda att knogmackorna min mamma gav mig var bättre än dom hennes 
mamma gav henne, osv bakåt i tiden. Nu är det ju väldigt svårt att slå mamma mias knogisar, men målet är såklart att leva 
upp till traditionen och att även jag en dag ska kunna slå hennes knogmackor när jag slår mina egna barn. 
För att bli den riktiga Kungen av Knogen räcker det så klart inte med ett recept, det krävs år av träning och disciplin och 
italiensk härkomst för att verkligen bemästra det, men trots det kan det vara bra att ha någonstans att börja. Så därför 
delar jag nu med mig av familjen Robertos egna recept, som förfinats genom generationer och som faktiskt även fått några 
små tillägg av mig. Hoppas folk ska få smaka! 

Recept:
4 st fingrar (med knogar)
1 tumme
1 hand
1 arm (underarm, överarm, axel fäst i överkroppen)
1 ring (Gärna stor och av guld. Det går även bra med två, men inte gärna fler än så)

Gör så här:
1. Börja med att trä på ringen eller ringarna. Om du bara har en ska den sitta på långfingret, och har du två ska de sitta 
på lång- och ringfingret. 
2. Knyt därefter näven. Böj in alla fyra fingrarna och borra in fingerspetsarna i handflatan, så hårt du kan, så dom bildar 
en lufttät boll.
3. Håll fingrarna på plats med tummen. Den ska ligga diagonalt över fingrarna, så att tumspetsen vidrör mittenpartiet 
av ringfingret. 
4. Höj upp armbågen i axelhöjd och böj armen. Axel, armbåge och näve ska alla vara i samma höjd. 
5. För sedan armen bakåt tills handen ligger i linje med, och precis bredvid, axeln.
6. Titta på ansiktet du ska slå sönder. 
7. Slutligen, skjut fram handen så snabbt du bara kan mot ansiktet. 
8. Voila!

Om allt går rätt så kommer den knutna näven träffa personen rakt i plytet. Exakt var det träffar är inte jättenoga, är 
knogmackan tillräckligt hårt knådad så kommer det räcka för att sätta personen ur spel oavsett var den landar, och under 
tiden kan du snabbt tillaga en ny macka och skicka iväg. Men idealet är alltid att träffa antingen näsben, tinning eller 
adamsäpple. En rak macka som träffar helt rätt på någon av dessa punkter brukar räcka gott och väl för att fucka upp 
personen rejält. Om den som ska käka är kortare, exempelvis om det är dina barn, så kanske inte just adamsäpplet är så 
exponerat (särskilt inte om dom är för unga för att ha utvecklat ett), men då har du å andra sidan en hel hjässa att sikta 
på också, och en rak träff där kan desorientera vem som helst. 
Och det var det! 

Paolos recept #15
“Robertos Knogmacka”

”Okej, så här är det. 
Jag diggar ett par bra spirer, och så är 

det med den saken. Ett par välsvarvade 
pelare som går hela vägen opp. 

Jojo det tackar man för så att säga. Sen gillar 
jag också det där lilla mellanrummet mellan 

benen, du vet den där plätten där bland annat 
rövhålet sitter? Förjävla charmigt är det. 

Jonas Hassen Khemiri

Du skola gå i skola.
Jes 66:6

All makt åt Schengen – ett befriande sätt att resa inom EU.

För fler recept på hur du sätter skräck i din omgivning ”Italian style”, kolla in Paolos nya
kokbok Kokt stryk – Blodsmak à la Paolo. Finns på Bokia.

Ur filmen Bröderna Lejonhjärna, 1977
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  13:25: Larmcentralen får ett samtal. Kvinnan i andra 
änden, Lisa Korg, har från sitt köksfönster sett fyra mas-
kerade män springa in i banken på andra sidan gatan. 
  13:25: Banktjänstemannen Urvan Bärs står i luckan 
när han ser fyra män i djurmasker gå lugnt in genom 
entrén. Han överväger att trycka på larmknappen men 
avvaktar för att se vad de vill. “Jag kunde inte svära på 
att det faktiskt var masker de bar”, säger Urvan senare 
i polisförhör. “Och det är ju inget brott att se ut som ett 
djur.”
 13:26: Den norska turisten Bojne Fjugg är av okänt 
kön och noterar hur människorna i djurmasker beter sig 
underligt. De har spridit ut sig i rummet och verkar inte 
göra några som helat anspråk på kölapparna, utan står 
bara stilla på varsin kant.
  13:26: Lotta Stek, revisor och uppfinnare, sitter med 
nummerlappen i sin hand och väntar på sin tur. Hon 
hade missat när hennes nummer lästes upp första gån-
gen och har vid det här laget väntat i fyra timmar på 
att räknaren ska gå varvet runt. Hennes nummer är nu 
nästa på tur, när hon tycker sig se änden av ett hagel-
gevär titta fram under rocken på en man som ser ut som 
en sparv i ansiktet. Hon blir distraherad och missar när 
räknaren slår om. 
  13:27: Urvan hjälper den notoriske stråtrövaren Benny 
Plonk att lösa in en check på tusen miljoner kronor. Han 
håller ständig uppsikt över djurmänniskorna men avvak-
tar fortfarande med att slå larm. 
  13:27: Efter en lång och passivt aggressiv kamp med 
Lisa Korg i telefonen drar sommarjobbaren i larmcen-
tralen slutsatsen att hon bara snackar skit och lägger på 
utan att föra det vidare. 
  13:27: Polisen, som alltså är lyckligt ovetande om den 
stundande katastrofen, fikar och har det bra. De äter 
munkar, precis som på film. 
  13:28: Det jobbiga barnet Snutte Oj blir fascinerad av 
människorna i djurmasker. Han börjar fnissa maniskt 
och så enerverande högt att folket i hans omgivning blir 
obekväma. “Tyst”, ska hans svaga mamma Mo Oj enligt 
utsago ha fräst, men för döva öron. 
  13:28: Lotta Stek har insett att hon återigen missat sitt 

nummer och förbannar sig själv och alla sina livsval upp 
till den punkten. Hon hör det jobbiga barnet Snutte Ojs 
vidriga fniss och längtar tillbaka till en enklare tid. Den 
begynnande livskrisen har distraherat henne från hagel-
geväret och hon har nu glömt bort det helt.
  13:28: Lisa Korg ser sitt telefonsamtal till 112 som det 
senaste i en lång rad av misslyckanden. Hon börjar 
tröstäta och kommer, med största sannolikhet, dö av 
igenkloggade artärer innan 70. 
  13:28: Klose Kampf, den skygge filosofen från Meller-
ud, lägger märkte till hur personen i grodmask inspek-
terar sitt armbandsur som besatt. Klose anar oråd men 
är för feg för att göra annat än att fundera. Han skjut-
er över ansvaret på övervakningskameran han precis 
fått syn på, och fortsätter sedan med att stirra på den 
oavbrutet i en timme. 
  13:29: Det jobbiga barnet Snutte Oj slutar tillslut fnis-
sa och reser sig upp. Mo Oj kan bara se på medan 
hennes odåga till son, med sin arroganta inställning till 
normer och hyfs, stegar rakt fram till personen med gi-
raffmasken och drar i dennes rock. 
  13:29: Bojne Fjugg tror inte sina norska ögon. 
  13:29: Benny Plonk är på väg mot utgången när han 
för första gången får syn på djurmaskerna. Han bryr sig 
dock inte nämnvärt utan utgår kallt ifrån att han bara hal-
lucinerar. Han har festat oavbrutet i en vecka på primärt 
hembränt och bensodiazepiner, och är det någonting 
dessa dagar lärt honom så är det att han inte kan lita på 
sina egna sinnen. Han går visslande ut ur byggnaden.
 13:29: Urvan Bärs bestämmer sig för att trycka på 
larmknappen för säkerhets skull, men inser snabbt att 
knappen är belägen till vänster om honom; på exakt 
den sidan där han också råkar sakna arm. För att kun-
na trycka på knappen måste han alltså snurra ett halvt 
varv på stolen och trycka med den enda handen han 
har kvar, vilket skulle innebära att han vänder ryggen åt 
sin kund, Ove Knull, och det, om något, vore väl ändå 
för otrevligt för att ens överväga? Urvan står inför ett 
dilemma.
  13:30: Personen i giraffmask är märkbart irriterad på 
det jobbige barnets aggression. Snutte har uppenbarli-

Bankrånedramat igår – Minut för minut! 

Detta har hänt:

Det dramatiska händelseförloppet i detalj, baserat på intervjuer 
med ögonvittnen och video från övervakningskameror.

gen inte tänkt igenom sitt agerande i förväg utan hand-
lat helt på instinkt, och står nu bara och rycker i person-
ens rock utan tydligt syfte.
  13:30: Mo Oj kommer tillslut, efter många år av 
förnekelse, till den smärtsamma insikten att hon är 
mamma till en idiot. 
  13:30: Personen i giraffmasken får nog. Han tar tag i 
pesten Snutte Ojs nackkrage och slungar iväg honom 
så han landar på golvet och glider fyra, fem meter på 
ryggen. En spontanapplåd utbryter inne på banken i 
någon sekund, innan folk inser det opassande i att ap-
plådera en maskerad person som misshandlar ett barn. 
  13:30: Urvan Bärs bestämmer sig. Han har knappt hört 
ett ord av vad kunden Ove Knull sagt och tvingas förlika 
sig med att det redan är försent att uppnå den höga 
standard av service han ALLTID förväntar av sig själv. 
Han snurrar ett halvt varv på sin stol.
  13:30: Ove Knull, den lättimponerade kväkaren från 
Sveg, har aldrig tidigare varit med om maken till skymf.
  13:30: Med sin ensamma hand nu rättvänd trycker Ur-
van på larmknappen under sitt bord. Det är ett tyst larm 
så han har ingen aning om den ens funkar.
  13:30: En femte bankrånare, i spindelmask, befinner 
sig på bankens tak med en maxad Lenovo. Han snap-
par upp signalen från det tysta larmet och blockerar den 
medelst avancerad mjukvara. Han meddelar sina kom-
panjoner inne i banken att kusten är klar.
  13:30: Ett larm går hos polisen men stängs snabbt av. 
Det antas bero på ett elektriskt fel och ignoreras. Ko-
staplarna fortsätter dricka sitt brända och äckliga kaffe 
som om ingenting har hänt. Det skämtas om hur lätt det 
är att bli polis. 
  13:31: Grodmaskens armbandsur, som med facit i 
hand misstänks ha varit en så kallad smart watch, bör-
jar pipa, varpå bankrånaren i maskmask rycker fram en 
uzi från under sin rock och skriker: “Alla ner på golvet, 
det här är ett rån!” 
  13:31: Bojne Fjugg skiter på sig.
  13:31: Lotta Stek, som de senaste tre minuterna varit 
djupt försjunken i sina egna tankar om diverse, kastar 
sig reflexmässigt ner på golvet utan att ens reflektera 
över vem som ropat befallningen. Resten av bankens 
besökare följer hennes exempel, förutom Snutte, den lil-
la jävla snorungen, som redan låg ner och därför såklart 
måste spela allan och ställer sig upp.
  13:31: Mo Oj suckar tungt från golvet. Honom har hon 
fått för sina synder, det är hon fullt medveten om.
  13:31: Sparvmasken springer fram till Urvan Bärs i 

luckan och stoppar hagelgevärsmynningen genom det 
lilla glappet under plexiglaset. 
  13:31: Urvan Bärs skiter på sig.
  13:31: Maskmasken hoppar över plexiglaset och bör-
jar domdera som om hen äger stället. En ur personalen 
tvingas under uzi-hot att låsa upp bankvalvet där – ska 
det snart visa sig – en massa pengar finns. 
  13:32: Giraffmasken berömmer Snutte Oj för hans 
“stake” och boxar honom sedan hårt i magen så han 
faller ihop dubbelvikt på golvet. Snutte är bara sex år 
gammal. 
  13:32: Ove Knull spyr ner sig.
  13:32: Lisa Korg spyr också ner sig, och sin soffa, men 
av helt andra anledningar. 
  13:32: Snutte pissar ner sig, men är samtidigt mäkta 
stolt över komplimangen han fått av giraffen. Han kan 
heller inte riktigt undgå att imponeras över hur giraffen 
helt sonika boxade honom i plexus solaris bara sådär. 
Han inser, dränkt i sitt eget piss, att han också vill bli 
bankrånare.
   13:32: Mo Oj tittar på sin nerpissade son och ser en 
blick hon känner igen allt för väl. Nu står det djävulskap 
på menyn.
  13:33: Grodmaskens smartwatch börjar pipa ånyo. 
“Sorti!” ropar hen med en, ironiskt nog, rätt grodlik röst.
  13:34: Kontanterna från bankvalvet har packats ner i 
tre stora sportväskor som maskmasken nu langar över 
luckan till sina kumpaner. Grodmasken, sparvmasken 
och giraffmasken tar varsin av dem och springer mot 
utgången, tätt följda av maskmasken.
  13:34: Urvan Bärs skäms över sin insats och funderar 
över hur han ska straffa sig själv. Han ska senare landa 
i beslutet att stoppa sin sista arm i en vedflis.
  13:34: Sparvmasken vänder sig om i dörren och pekar 
fuck you till var och en av alla där inne. Han och hans 
tre medhjälpare lämnar sedan lokalen. 
  13:35: Tjöck Woumpfh, den skeve filantropen, rastar 
sin fete blandras utanför banken när hon ser de fyra 
bankrånarna springa ut ur byggnaden och en femte 
komma ner från taket. De hoppar alla in i en turkosskim-
rande skåpbil som omedelbart skenar iväg och lämnar 
henne ensam kvar på trottoaren. Ett obehagligt läte från 
andra sidan vägen fångar hennes uppmärksamhet, och 
hon tittar dit i precis rätt tid för att se Lisa Korg hänga ut 
genom ett fönster och spy ner hela fasaden på huset. 
Detta får Tjöck att spy själv, men inte nog med det; hon 
pissar och skiter även ner sig fullständigt. 

Ursprungligen publicerat på aftonbladet.se
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FORSKARE 
VARNAR:
DU KAN DO
AV ALLT!

Hej och välkomna ska ni vara till mitt självmordsbrev. 

  Som många av er säkert vet så har jag under en längre tid hatat alla i min omgivning. Ja, även Dig (oavsett vem Du är). Jag har 

tvingat mig själv att stå ut eftersom det förefallit bekvämast så, men nu har jag alltså fått nog rätt rejält. Vid 72 års ålder gör jag 

slutligen det jag borde gjort för länge sedan och drar i nödbromsen. Ni är tamigfan helt vrickade i bollen hela bunten. 

  Så här. För det mikrokosmos som utgör ens egen lilla värld, och i förlängningen även samhället i stort, finns det ju en poäng i att 

alla står ut med varandra åtminstone hjälpligt. Det underlättar helt enkelt vardagen en aning. Men förr eller senare måste man 

faktiskt erkänna för sig själv att det finns en måtta. Jag tror som sagt att många av er märkt att mitt tålamod varit på vippen till 

att tryta sedan en tid tillbaka, men det här brevets syfte är upplysa er alla om den exakta vidden av mitt brinnande, undantagslösa 

hat för samtliga av er. Du har säkert tänkt att jag nog hatar alla utom just Dig, men så är alltså inte fallet. Förmodligen hatar jag Dig 

mest av allt. 

  Därav självmord alltså. Jag kommer snart att skölja ner en näve sömntabletter med en kvarting och därefter dra en plastpåse över 

huvudet, vilket i sig borde räcka gott. Men för att vara på den säkra sidan så kommer jag även knyta en spänd snara runt halsen 

och balansera min stol på skateboards. Planen är alltså att först få ett lite mysigt koldioxidrus, som en sista liten fest, och därpå 

somna lugnt varpå skateboardarna glider undan och lämnar mig hängande, så att jag kan kola vippen av antingen syrebrist, över-

dosen sömntabletter eller strangulation. Skulle – otroligt nog – alla tre misslyckas och Du hittar mig levande, så har jag placerat ett 

laddat hagelgevär på min vänstra sida, och om det är så att Du läser det här brevet innan du kontaktar ambulans råder jag dig att 

använda det. Du vill inte uppleva det morgonhumöret jag kommer vara på om jag någonsin vaknar upp igen. Så skjut bara, tänk inte 

så jävla mycket hela tiden. Men notera att jag väldigt tydligt bett om öppen kista i testamentet, så sikta därefter.

  Och angående testamentet så avhandlas givetvis allt det  juridiska däri, men eftersom det är så kortfattat och sakligt följer här 

några personliga hälsningar för att ge lite mer bakgrund till mina beslut.

  Vi börjar med dig Peter, min vidrige son. Din gränslöst misslyckade lilla odåga. Vad har du någonsin gjort för att jag ska kunna 

gilla dig? Om du trott att din outtröttliga förmåga att göra mig besviken på något sätt skulle vara vägen till mitt erkännande så har 

du trott redigt fel. Det har inte fungerat. Jag har vid upprepade tillfällen svabbat din mun med en tops när du sovit och skickat på 

DNA-analys, för att en gång för alla kunna bevisa det jag alltid misstänkt – att du omöjligt kan vara min. Men resultaten har alltid 

varit desamma; på något jävla vänster har bara det absolut sämsta av både min och din mors arvsmassa blandats, förstärkts och 

muterats för att skapa den omöjliga kombinationen som är du. För varje nytt år av ditt liv blev det allt mer uppenbart att du varit 

ett grundligt misslyckande, och jag skulle snart komma att förbanna vårt beslut att behålla dig. Och därför får du ingenting av mina 

tillgångar.

  Kajsa, min osympatiska dotter, dig känner jag egentligen för dåligt för att ha en åsikt om. Men jag tolkar det som att du är otroligt 

platt och tråkig, komplett personlighetslös, och samtidigt kall och elak. Dig hatar jag inte lika mycket som Peter, eftersom det är 

omöjligt, men det beror nog också delvis på att du är så främmande för mig. Hade du gett mig chansen hade jag nog hatat dig nästan 

lika mycket. Och därför får inte heller du något. 

  Till mina syskon, Katrin och Jonte, ger jag sommarhuset i Mora. Men märk väl att det inte är för att vara snäll. Jag har försökt få 

det sålt i femton år utan lycka, och jag är relativt säker på att det är hemsökt. Jag hoppas att det ska bli ett irritationsmoment i era 

liv, som straff.. 

  Mona, min hustru, du går tyvärr lottlös du med. Ledsen kärring.

  Sedan till mina ”vänner”. Ni är många till antalet men svaga i själen. Med er har jag umgåtts, konverserat, gjort resor och utövat 

aktiviteter. Många timmar har tillbringats i ert sällskap, men dessvärre har jag avskytt varenda sekund. Ni ville säkert väl, men 

ibland räcker det helt enkelt inte. Sture, framförallt, misslyckades kapitalt. Du är förbannat tråkig och menlös, och enbart faktumet 

att ha känt dig är anledning nog för att vilja ta livet av sig. Till dig ger jag påsen som jag kvävdes till döds i. Ni andra får skvatt. 

  Alla mina övriga tillgångar, allt förutom sommarhuset och plastpåsen, går till grannen. Jag och Stig har haft ett turbulent förhål-

lande fyllt av besinningslös psykologisk terror och ibland även fysiskt våld, och vi kommer gå till graven som bittra dödsfiender. Så 

just därför har jag nu valt att ge honom allt jag äger – dels för att ytterligare hamra in poängen hur motbjudande ni är för mig, men 

också för att sätta några rejäla griller i huvudet på honom. 

  Så. Med dessa väl valda ord lämnar jag er nu, till ert öde. Hoppas jag varit tydlig. 

  Dra åt helvete. 

/Bengt-Ove

  ”Jag kan ingenting 
om sport. Jag vet inte

ens vilka som fick brons
i fotbolls-VM 1994.

Kungen

Bild från Himmelska fridens torgsdramat, som i år firar 30-årsjubileum.
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Klassiskt geni eller tursam glidare? Slipad en-

treprenör eller vidrig monster-Hitler? Menin-

garna går isär när det gäller Måns Zelmelöv. 

Är han en svärmorsdröm eller en fara för våra 

barn? Frågorna är många och svaren få, men en 

sak som snabbt kan konstateras är att han är lika 

stilig i verkligheten som på bild. När han slår sig 

ner mittemot mig på fiket han valt som mötesplats 

är det med ett läskigt kalkylerande leende som 

fryser min själ till is, men samtidigt går det inte 

att ta miste på den patenterade glimten i ögat för 

vilken han blivit så känd. Ingenting är svart eller 

vitt med Måns, ingenting är binärt. Han är en gåta 

inlindad i frågetecken och jag förlikar mig snabbt 

med insikten om att jag nog inte kommer hitta 

sanningen idag jag heller. Många har försökt och 

alla har misslyckats. 

  Det tar heller inte många sekunder innan jag får 

bevis på hans beryktade nyckfullhet. Vi har pre-

cis hunnit avhandla de vanliga artighetsfraserna 

när Måns plötsligt plockar upp någonting ur sin 

ficka. Det tar en stund innan jag förstår att det är 

en död talgoxe. Han håller den i sin hand och ser 

på mig med ett elakt grin, sedan släpper han den 

i min knappt halvdruckna kaffekopp. Jag förstår 

vad han försöker göra och bestämmer mig för att 

spela med, så jag tar en klunk av kaffet. Den omiss-

kännliga smaken av kadaver träffar mig hårt, men 

jag låtsas som ingenting. 

  Jag har förstått att du har påbörjat arbetet 

med din nya skiva. Vad kan du säga om den?

  – Man kan säga att jag gått tillbaka till mitt tidig-

are sound lite mer. Tillbaka till den riktiga Måns 

Semmelbo eller vad jag nu heter. 

  Idol var ändå över tretton år sedan nu, du har 

hunnit med mycket sedan dess...

  – Inget viktigt. 

  Du vann Let´s Dance.

  – Och kom femma i Idol! Men det är det ingen 

som vill höra om tydligen. 

  Du vann Melodifestivalen.

  – Ja för TRE ÅR SEDAN! Varför vill ingen prata 

om vad jag gjorde för länge sedan? Alla vill hela 

tiden prata om Allsång eller Mello, men folk 

måste inse att jag gått vidare. Vad jag gjorde för 

ett, två eller fyra år sedan spelar ingen roll idag, jag 

är inte samma människa som jag var då. Det som 

spelar roll är vad jag gjorde för tretton år sedan. Jag 

är Idol-Måns. Livet går vidare och folk får helt en-

kelt lära sig acceptera det. 

  Rent generellt har nog många en tendens att 

blicka väldigt kort bakåt och bli nostalgiska 

över sånt som hänt väldigt nyligen. Det måste 

vara frustrerande när det också finns gamla 

saker?

  – Jag undrar om det har med Sveriges storlek att 

göra. NSYNC-Justin har nog inte det här prob-

lemet tror jag. Ingen bryr sig om vad han gjort se-

dan 2001. Men här är Alice Bah-Kuhnke känd som 

politiker av nån anledning, inte den Disneyklub-

ben-Alice Bah som hon nog egentligen känner sig 

som. 

  Måns tar nu fram en medhavd gaffel ur sin bröst-

ficka och börjar picka mig hårt på underarmen 

samtidigt som han stirrar mig i ögonen. 

  Vad gör du?

  – Ska väl du skita i din gamla rövgubbe. 

   Jag bestämmer mig för att spela med. 

Intervju:

Måns Zemmerlöv
Som, förutom att synas lite varstans, 
snart även är aktuell med sin nya skiva.

  Ångrar du att du gjorde alla de där andra gre-

jerna?

  – Jag hade aldrig gjort dem om jag vetat att de 

skulle ta fokus från Idol. Jag var väl gammal och 

naiv och visste inte bättre. 

  Det har pratats om att du kanske ska var med 

i Så mycket bättre?

  – Ja, för att jag tänker att det vore ett perfekt till-

fälle att påminna folk. Jag skulle förbjuda de andra 

artisterna att tolka något annat än mina tolkning-

ar från Idol. Tänk vad coolt att få höra exempelvis 

Carola göra en cover på min cover av It’s Not Unu-

sual med Tom Jones. 

  Skulle de inte få ta någon alls av dina andra 

låtar?

  – Möjligen någon från första skivan ”Stand by 

for...”, för den styrdes ändå med järnhand av Idol-

gänget. Där hade jag i princip noll att säga till om. 

På de andra skivorna fick jag bestämma allt mer 

och jag tror att jag ibland misslyckades med att 

få till den där genuina Idol-känslan liksom. Så på 

nya skivan är det enbart folk som jobbade med 

Idol 2005 bakom spakarna. Jag har i princip varit 

radiostyrd. 

  Går det att definiera vad det soundet egentli-

gen är? Hur skulle du beskriva det?

  – Det ska låta som att personen som sjunger är 

ungefär 100% utbytbar. Som att låtarna skrivits 

av femton personer i en bunker ett halvår i förväg, 

och att Idolen sen skeppats till studion i en sån 

fraktlåda som det står ”fragile” på dagen innan 

skivan ska släppas. Och det är det som är så him-

la, himla fantastiskt. Får man till det perfekt så 

uppstår verkligen barnkalasmagi. 

  Men har musiken du gjort efteråt verkligen 

varit så annorlunda?

–  Nä. Det är egentligen samma. Skillnaden är väl 

att skivorna försöker ha ett mer enhetligt ut-

tryck, vilket tyvärr automatiskt ger dem mer per-

sonlighet, även om personligheten är den hos en 

hjärndöd tioåring som har sin pappa som agent. 

Och den tråkiga biieffekten av det är att  ens namn 

blir mer förknippat med det soundet istället för 

med det  själlösa  maskineriet som faktiskt ligger 

bakom .

  Det slår mig nu att jag nog aldrig sett ditt 

namn i text. Är det Zemmerlöv, Zelmelöv eller 

Zelmerlöv du heter?

  – Zemmelhof. 

  Är du släkt med Marie Sernerholt?

  – Ja. 

  Det finns något lite incestuöst där?

  – Japp. 

  Ni var ett par?

  – Kalla det vad du vill du.

  Varför tog det slut?

  – Vi var ihop för länge helt enkelt. Tillslut var det 

liksom ingen som kallade henne ABBA-Teens-Ma-

rie längre. Så när det hade gått ett helt år utan att 

någon kallat henne det så kände jag att vi nog hade 

vuxit ifrån varandra. Hon vägrade stagnera och 

sånt har jag inte tålamod för. 

  Sen var du otrogen också?

  – Skapligt! 

  Talgoxens ena ben skrapar mot min överläpp när 

jag dricker det sista av mitt kaffe och jag inser att 

tiden sprungit iväg. Det är dags för mig att avsluta 

intervjun och sätta igång med arbetet att försöka 

få ordning på alla intryck. Jag ber Måns sluta hug-

ga gaffeln i min arm, som nu mest är ett sargat 

köttstycke, och tackar så mycket för samtalet. Han 

svarar med att ställa sig upp och fisa på min arm så 

en droppe blod blåser upp på min skjortärm. Mys-

teriet Måns Zlermerlöf är fortfarande den gåta 

han var när jag kom, så mycket kan jag konstatera. 

  Lycka till med allt nu Måns. Det ska bli roligt 

att höra nya skivan.

  – Så säger du bara för att du tycker att det ska bli 

roligt att höra nya skivan.

  Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

  – Jordskred.

Text: Krom Stasi 
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Fredagen 15/6, 2018

Hej hej hallå Titty. Förlåt att jag inte skrivit i dig på ett tag, det har varit en del skit ivägen om man säger så. Jag har 

återigen tvingats upp på vinden. Det var i tisdags och allt gick så jävla fort att jag inte hann få med mig dig upp. Dom 

jävlarna är tillbaka. Trodde jag blev av med dom för gott sist när jag sket i att öppna dörren när dom ringde på, men 

det gjorde dom tydligen bara ännu fräckare och nu har dom alltså tagit sig in. Men imorse lyckades jag smyga ner och 

hämta dig när jävlarna gick på lunch. Jag har ett litet kikhål i golvet här (det som alltså är taket om man är i vardags-

rummet) som jag kan kika igenom för att se så kusten är klar. 

Alla andra gånger när dom varit här och bankat på dörren så har dom bara varit en eller två stycken. Jag misstänker 

att det var nån från kronofogden dom första par gångerna, men jag vet inte säkert. Brukar dom skicka ut folk eller är 

det bara brev? Fick ju en jävla massa brev först, men vet ju inte vad det stod i dom så det kan ha varit vilken skit som 

helst. Har inte svarat i telefonen på två veckor heller. Men i alla fall nu verkar dom ha trappat upp sina metoder. Dom 

som bröt sig in i tisdags var farbror blå, och även dom idag. Dagarna där emellan (har jag tolkat solen rätt är det två) 

kom dom inte alls, men jag stannade här uppe ändå för säkerhets skull. Idag var dom säkert fem sex stycken. Gick 

runt och petade och rotade i mitt skit. Jag har legat här uppe och hållit käften. Tror inte dom har fattat att jag har en 

vind än, och det är tur det för om dom kommer upp har jag inte många utvägar. Håller dig uppdaterad.

Lördagen 16/6 2018
Dom kom förbi imorse igen men gick rätt snabbt. Har dock ingen aning om när dom kommer tillbaka så vågar inte 
gå ner. Jag måste lära mig deras rutiner. Börjar bli redigt hungrig. Har inte käkat sen i tisdags morse och då blev det 
bara ett par råa ägg och två Digestive, inget man står sig på i längden. Men jag har gått utan mat längre än så här flera 
gånger, det är inga problem. En gång vaknade jag ensam och naken med ena njuren bortopererad mitt ute i öknen i 
Mexico. Först efteråt fick jag reda på att det legat en by bara ett par kilometer ifrån mig, men eftersom jag gått åt fel 
håll tog det fem dagar innan jag såg en annan människa. Dag fyra började jag käka sand. 

Söndagen 17/6 2018
Det finns en råtta här uppe. Hon har varit min enda vän i det här, men nu funderar jag på att äta upp henne. Jag fick 

med mig en tändsticksask upp, så kanske kan jag fjutta eld på råttan och liksom döda den och tillaga den samtidigt? 

Har dom fortfarande böldpest? Pallar fan inte bli sjuk häruppe. Vettefan hur jag ska fånga henne bara. Lyckas jag bara 

få fjutt på svansen så kanske den fungerar som en stubin, om jag har tur. Annars har jag såklart revolvern här också, 

men vill helst inte använda den eftersom den låter så inåtihelvetesatan. Borde också spara på kulorna om bängen där 

nere kommer upp. Det finns inga fönster här så enda vägen in eller ut är genom luckan i golvet. Ser jag en marinblå 

basker titta upp genom golvet så kommer det flyga bly så mycket kan jag säga. Dom vet inte vem dom jävlas med. Om 

dom fått för sig att jag skulle dra mig från att knäppa en snut så tror dom jävligt fel. Det vore inte första gången om 

man säger så. Jag har mulat fler snutar än jag kan minnas. Jag har ingen aning längre. Alltså på riktigt, jag vet inte 

ens om jag skjutit nån över huvudtaget! Men jag utgår från att det blivit ett gäng. Mitt minne är inte längre vad det 

varit. Tror jag. 

FRANK ANDERSSONS DAGBOK
Transkription av inlägg från Franks privata dagbok, 

skrivna mellan 15–21 mars 2018

”Huckleberry,
finns äventyr?

Tom Sawyer, ur romanen 
Huckleberry, finns äventyr? 

Måndagen 18/6 2018
Fy fan vad tråkigt det är här uppe. Så jävla hungrig. Var är råttjäveln? Under tiden jag skrev förra meningen bankade 
jag ihjäl en spindel och åt upp, så hungrig är jag nu. Vänta en sekund. Sådär, tillbaka. Spindeln gav mig en idé. Jag 
tänkte att finns det en spindel så borde det finnas spindelnät, och mycket riktigt. Hittade ett stort nät med ett gäng 
små flugor i, så svepte ner hela skiten och rullade ihop till en boll och käkade upp. Hjälpte inte mycket.

Tisdagen 19/6 2018

Jag har börjat bli attraherad av råttan. Men jag tror hon förstår att jag vill döda henne för hon håller sig envist undan. 

Lite då och då ser jag den där sexiga svansen försvinna in bakom någon gammal koffert eller liknande, men det är 

ingen idé att jaga efter, hon är för snabb. Jag gillrade en fälla en gång. Jag hittade ett snöre som jag knöt till en snara 

och gömde på golvet under en liten dammtuss, och sen drog jag andra änden över en balk i taket och fäste i golvet. Men 

när råttan tillslut trampade i snaran så hände nada. Den bara promenerade rakt över som om ingenting. I filmer så 

brukar ju snaran dras åt runt benet och hissa upp offret i luften så det hänger där och dinglar upp och ner tills någon 

kommer och skär ner. Fattar inte hur det funkar. 

Fortfarande inga fler besök av konstaplarna för övrigt, vilket väl tyder på att dom kan komma tillbaka när som helst. 

Jag har varit här uppe i vecka nu. Är väldigt uttråkad. 

Onsdagen 20/6 2018
Jaha, då har jägaren blivit den jagade. Råttan har börjat äta på mig. Den gnager på min fot just nu men jag är för tom 
på energi för att göra något åt saken. Det gör rätt ont, men jag är helt slut. Håller pennan i ena handen och min 357:a i 
andra, fullt redo att skjuta på vem som än tittar upp genom golvet och samtidigt skriva om det här i, men det tar också 
all min kraft. Råttan är uppenbarligen otroligt intelligent. Kanske skulle jag prova skjuta den ändå?
Sagt och gjort. Missade råttan, sköt bort en stor bit av min fot. Nu är goda råd dyra.

Torsdagen 21/6 2018
Hahaha! Nu känner jag mig bra dum det ska erkännas. Ligger på sjukan med foten i bandage och får dropp. Någon 
granne måste ha hört skottet för en kvart efteråt kom en snut upp ur golvluckan. Jag hade då förlorat så mycket blod 
att jag knappt orkade sitta upp, än mindre skjuta honom i huvudet. Jag kördes hit, och sen fick jag veta att jag tydligen 
anmälts saknad för över en vecka sen när ingen kunde få tag i mig! Det var därför bängen trålade i mitt hem tydligen. 
Det är mycket lustigt alltihop. Nu är det ju såklart snack om grova böter och kanske även ett kortare fängelsestraff 
pga diverse, bl a mitt oregistrerade vapen som jag saknar licens till, men det är ingen fara. Jag har förmodligen varit 
i värre knipor än den här. Dock blir det nog en liten paus i skrivandet nu ett tag, men skriver igen så fort jag hittat ett 
säkert ställe att gömma mig. Peace out motherfucker.
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Hej! 

Jag är en kvinna i den lite övre medelåldern, 

och under de senaste veckorna har allt i mitt liv 

plötsligt börjat gå åt skogen. Jag äter nästan in-

genting längre, vilken har lett till att jag tappat 

all ork och lust att göra någonting alls, vilket i 

sin tur har lett till att jag blivit deprimerad. Jag 

sitter bara hemma hela dagarna och äter Diges-

tive-kex och stirrar på TV:n. Min partner sedan 

ett par år tillbaka lämnade mig för att jag “blev 

tråkig”, och jag är på tok för undernärd och 

grinig för att kunna vinna honom tillbaka. Jag 

har sökt hjälp överallt känns det som, men ännu 

utan resultat. Jag börjar jag bli riktigt desperat 

och därför skriver jag nu till dig, men jag vet inte  

alls om det är rätt. Vem har jag kommit till? Är 

det dig jag pratar med om mikron eller kan du 

koppla mig vidare till någon? Den har inte funkat 

nu på flera veckor, det står något om error på 

skärmen och ingenting blir varmt. Lampan lyser 

där inne och maten snurrar runt, men det spelar 

ingen roll tydligen. Håller på att bli tokig här, har 

inte kunnat äta varm mat på flera veckor! Är det 

dig jag ska fråga? Vem pratar jag med?

/Inger med micron.

 

Hej Inger!
Jag vet ingenting om någon mikro. Ska du ha köpt 
den av mig menar du? För jag kan försäkra dig om 
att jag inte har sålt någon. Jag måste ha haft samma 
maskin nu i säkert tio år och den går fortfarande 
som en dröm. Såg ju till att köpa en rätt rejäl pjäs 
direkt så att den skulle hålla ett tag, tänkte att det 
borde bli billigare i längden att betala lite extra för 
kvalitet istället för att behöva köpa ny vartannat år, 
och jag tror det var helt rätt beslut. Den måste ju 
ha värmt tusentals rätter men spinner fortfarande 
som en katt. Det är klart att den ibland värmer lite 
ojämnt, det tror jag händer alla förr eller senare, 
men bara man öppnar och rör om en gång efter 
halva tiden så brukar det räcka utmärkt. Så nej, 
jag har inte sålt dig en begagnad maskin eftersom 
jag aldrig haft en. Eller är det någon som sagt till 
dig jag skulle vara duktig på mikros? För det stäm-
mer i så fall inte heller. Jag är väl inte helt tappad 
bakom en vagn – någon form av grundförståelse 
för tekniken har man ju tillskansat sig genom åren 

givetvis – men att ge en diagnos så här över brev 
vore oansvarigt. Att bedöma någots tillstånd baser-
at enbart på små fragment av ensidig information 
förmedlade via text är inte seriöst och faktiskt även 
oetiskt. Men, med detta sagt, så tycker jag att den 
där errortexten låter helt klart illavarslande. Är det 
finska? Det är ju lite läskigt om den bytt språk helt 
av sig själv, så ska inte en frisk maskin bete sig. För 
att inte tala om att den slutat värma maten, vilket 
väl ändå måste anses vara en mikrovågsugns allra 
främsta uppgift. Har du provat att Alta Vista det? 
Eller provat ringa tillverkaren? Jag vet inte vilka 
som tillverkar mikros nu för tiden, men det står 
säkert på den om du tittar efter. Om det vill sig så 
illa att du tvingas köpa en ny så råder jag dig att 
inte snåla denna gång. Det finns inget som är så 
dyrt som att köpa en billig mikro, brukar jag alltid 
säga. Inte just om mikros såklart, tror aldrig jag 
diskuterat mikros så här länge med någon tidigare, 
men om andra saker där samma princip gäller. 
Skor exempelvis. Hur som helst tycker jag att du 
ska fixa det här så fort du kan så du kan vinna till-
baka din partner innan det är för sent. Det är inte 
roligt att vara ensamstående så här sent i livet, det 
ska vi ha väldigt klart för oss. Att hitta andra sin-
glar är nästan omöjligt och när man väl gör det så 
inser man snabbt varför de är singlar. Om du träf-
far någon som verkar bra men samtidigt är singel, 
var väldigt uppmärksam! Nån skit är det. Det enda 
du kan hoppas på är att det är något som du per-
sonligen inte har några stora problem med. Säg att 
det visar sig att han mördat någon med berått mod 
exempelvis, och att det råkar vara just en sån sak 
som du inte har något emot, ja då är ni ju en bra 
matchning trots allt. Något som för de flesta skulle 
vara en deal breaker kan för dig rentav vara det 
mest attraktiva som finns. Så det är viktigt att du 
ger folk en chans, tror jag är min poäng. Döm inte 
ut någon bara för att ingen annan vill ta i denne 
med tång bara för att denne råkar ha mördat. Du 
är bättre än så. Kanske är han exakt den du be-
höver för att du ska ta dig ur ditt skal, och kanske 
är du exakt den personen han behöver för att över-
leva och för att undkomma rättvisan? Kanske är 
det ödet? Om du bara öppnar dig för möjligheten 
så är allt möjligt. Lycka till med kärleken!
/Doktorn

Fråga
Dr. Stürm

Agnes Sköte, 45. Sjuk-
sköterska, Fjärrtorp.
Bob Marley? [...] Jaa, nej 
så klart, vad dum jag är, 
han heter ju Bob Marley 
och den här heter nåt an-
nat, vad du nu sa. Ja men 
han kan väl dra åt helvete 
såklart. Eller vad vill du att 
jag ska säga?

Bengt “Bengan” 
Benbengt, 83. Pen-
sionär,  Bengtsfors.
Varför kallas han så, för 
att han hette Chefan eller 
vad? Nähe? Sjukt. Vad jag 
tycker om honom? Ingen-
ting. Jag har väl min egen 
skit att tänka på.

Pior Pitte, 28. Mäklare, 
Gisslanlösen.
Med handen på hjärtat 
tycker jag det var ganska 
rätt åt honom att han dog. 
Skogsmullar får skylla sig 
själva faktiskt. De har in-
gen respekt för ordning 
och reda och därför förtjä-
nar de att dö. Tyvärr.

Skalle Svets, 50. Kåk-
farare, Sverige.
Det finns mig veterligen 
inga garantier för att han 
inte skulle varit antisemit, 
så för säkerhets skulle väl-
jer jag att ta avstånd. Vem 
vet vilka hemska folk-
mord han hade haft på sitt 
samvete om han levat.

Annie Lööf, 30+. Poli-
tiker, Stockholm.
Om jag kunde skulle jag 
gräva upp hans förmult-
nade lik och göra smak-
fulla lyxsmycken av hans 
benflisor. Skända honom 
och hans viloplats så in åt 
i helvete.  Förnedra satan 
ur griftefriden. Tack själv.

Fem på stan: Vad tycker du om Che Guevara?
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UFO-EXPERTEN CLAS SVAHN OM

MYSTISKA
MITTEMELLAN-
FENOMENET:
”Det var någonting obeskrivligt. 
En ohelig hybrid av fågel och 
fisk. En tidigare oupptäckt art, 
eventuellt utomjordisk. 
Ett gudsförgätet monster och ett 
hån mot naturen och jag 
kommer inte vila förrän den är 
död.” ”Det är antingen

Sennerholt, Serneholt 
eller Senerholt, tror jag.

Men jag kan omöjligt 
säga säkert.

Marie ???

  Humor är ett knepigt ämne. Frågan om vad man egentligen får skämta om är lika gammal som mänskligheten själv; får 
man verkligen skämta om allt? Vissa säger ja, andra säger nej, och den allmänna ribban för vad som anses okej är i ständig 
vertikal rörelse. Det som var rimligt igår behöver inte vara det idag och kommer definitivt inte vara det imorgon. 
  Vi som skriver det här debattinlägget är inte samma person. Vi har vitt skilda bakgrunder och ingångsvinklar och vi jobbar 
med väldigt olika typer av Humor. Men när vi nu i dagarna råkade se första avsnittet av den nya ”humorserien” Fläskiga 
familjen på SVT, var vi alla enade om en sak: vi kunde inte längre bara stillatigande se på. Den här serien är ett långt kliv 
bortom alla våra individuella gränser, och en krigshandling mot allt vad god Humor heter. 
  Avsnittet är 25 smärtsamma minuter långt, och inte en enda gång under dessa 25 minuter – INTE EN – sägs något om 
vår samtid. “Vadå, nog belyser de något liten samhällsproblem åtminstone”, tänker du nu, men svaret är nej. Och vi förstår 
din skepsis – hur inte en endaste liten poäng eller minsta lilla budskap kan föras fram under nästan en hel halvtimme är 
svindlande. Det är som att skaparna av serien aktivt har valt att göra allt de kan för att enbart locka fram skratt och ingent-
ing annat. Och absolut, det är väldigt roligt – kanske bland det roligaste som gjorts de senaste trettio åren – men det är inte 
HUMOR! Istället för ett manus som går via intellektet – som i sin tur kan meddela mungiporna om att det var roligt och få 
lungorna att pressa ett skrockande läte genom halsen och ut ur munnen i människans huvud – skrattar man här ofrivilligt 
med magen! Det är bara skämt efter skämt efter skämt, som att jakten på skratt är själva drivkraften, som att det skulle ha ett 
egenvärde. Hur den här serien kan benämna sig själv, och även kallas av andra, för en ”komediserie” är ett hån mot själva 
begreppet Humor i allmänhet och mot oss professionella Humorister i synnerhet. 
  Det har såklart hänt att även vi råkat skriva något skämt här eller där, att vi råkat göra något som kunnat anses vara rol-
igt – vi är alla trots allt människor precis som många andra – men då har det inte varit medvetet och vi har oftast snabbt 
upptäckt det och gjort allt vi kunnat för att stryka det. Vid de få tillfällena vi upptäckt det för sent och det råkat slinka med 
hela vägen till den färdiga produkten eller showen, så har vi ångrat oss djupt och ägnat veckor åt diskussion, självrannsakan 
och meditation för att se till att något liknande aldrig någonsin händer igen. Och om det är så att något av dessa olyckliga 
skämt glidit förbi under vår radar och fått någon där ute att skratta med magen istället för hjärnan, så ber vi innerligt om 
ursäkt. Det är ingenting vi står för och ingenting vi vill ska hända, och vi kommer i så fall viga resten av våra yrkesverk-
samma liv åt att gottgöra det med ännu mer bitande, sammhällskommenterande och tankeväckande Humor. Om något 
av det vi gjort någonsin råkat bli roligt, så är det alltså ingenting vi är stolta över, till skillnad från skaparna bakom Fläskiga 
familjen. För de jobbar inte med Humor, de jobbar med trams. Vill vi verkligen ha en värld där dessa skadliga clowner 
får nämnas i samma andetag som svenska humorlegender som Hasse Rosling och Tage Erlander? Eller Rödgrönagänget?  
  Det är en skymf, ett hån, en tragedi. Och vi, om några, vägrar gå med på det längre. Länge leve Humorn, den viktigaste 
statsmakten.

Systrarna Kronlöf, Magnus Betnér, Mia Skäringer och Özz Nujen.

KRÖNIKA

Humoreliten: Folk jobbar med trams!

Ursprungligen publicerad i DN Kultur

Hava du lust? För granne eller grannes åsna? Då 
du skola agera på lust. Hava du lust för grannes 
fru? Då du skola visa avhållsamhet, ty grannes 

fru är grannens, till dag då granne giva hon som 
present. Grannes åsna är alltid okej. 

Klas 13:12

Hej. Jag heter Ulf Kristersson, och det här är ett meddelande från mig och Moderaterna. 
Nu är det så här att jag väldigt gärna vill bli statsminister. Så pass gärna att jag är villig 
att offra allt för att det ska ske. Och nu behöver jag Din hjälp. 
  I Sverige har vi något som heter “dEmOraTiskA vAL”, vilket betyder att det i praktiken 
är Ni – folket – som bestämmer vem som ska få jobbet att leda landet. För att min stora 
dröm ska gå i uppfyllelse behöver jag alltså Era röster, dvs: min dröm ligger i Era händer. 
Och för att kunna få så många röster som möjligt behöver jag nå ut med mitt budskap 
(att jag vill bli statsminister) till en så bred massa som möjligt. Och det är där ni kommer 
in. 
  Pengarna Ni redan betalar till min kampanj via Era skatter räcker inte på långa vägar. 
Jag behöver mer. Mina planscher måste tapetsera varenda yta av varenda stad, hänga 
på varje träd och runt varje barns hals. Bilder på mig måste ta över varje människas 
medvetande så fundamentalt att synapserna i hjärnan programmeras om och DNA 
muteras. Mitt väsen MÅSTE bli synonymt med syre. 
  För att jag ska nå den här drömmen har jag satt ett mål på 100 000 000 kronor; pengar 
som oavkortat kommer gå till min kampanj och vilka andra medel som än kan tänkas 
krävas. Når vi nått målet lovar jag Er nu, på hedersord, att jag kommer bli statsminister 
för Sverige.
  Det finns såklart en hel del finfina priser för Er som pledgar, från en årsprenumeration 
på Visma bokföringsprogram på 10 000-nivån, upp till toppnivån på 500 000 som ger 
en natt med min fru. 
  Nu hörni! Nu ser vi till att förändra mitt liv till det bättre!
/Ulf
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KRISTERSSON: Hjälp min dröm med dina pengar!
Jag ska bli statsminister. Tack.



  Den här tidningen är skapad ideellt för att öka medvetenheten kring ischias, och alla intäkter från 
försäljning och annonser kommer oavkortat spenderas i ischiasoffrens namn.     
  Den enorma mängd arbete som ligger bakom denna utgivning har drivits av blod, svett, tårar 
och obeskrivliga mängder avföring, och inget av det hade varit möjligt utan den råa datorkraft som 
redaktionens egen Macbook Pro erbjudit. Vi vill därför tacka Apple inc. i allmänhet och Tim Cook 
i synnerhet, samt så klart minnas visionären Steve Jobs och be för hans efterlevande. Laurene, Lisa, 
Erin, Eve, Reed, det här var för er. 
  Den höga kvalitet vi strävat efter, och förhoppningsvis även uppnåt, hade också varit omöjlig utan 
mat. Vi vill därför tacka mat. När magen kurrat, huvudet snurrat och döden känts närmare än 
någonsin, har det gång på gång varit maten som räddat oss. Tack mat, det här var för dig.
  Vi vill också självklart tacka The King of  Kings – Allmighty Emperor, Jah – Haile Selassie. Vad hade 
vi varit utan dig? Bless.
  När kampen för att färdigställa detta opus varit som allra kämpigast – när det regnat magma från 
skyarna och kontoret fyllts av gräshoppor och våra förstfödda dött i sina krubbor och det regnat 
smegma från skyarna – hade det varit lätt att bara ge opp. Att vi inte inte gjorde det var tack vare er, 
Apple, mat och Lion of  the tribe of  Judah. Ni är för evigt våra bröder – särskilt du, mat – och era 
fiender är våra. Dessa skall dö. 
  Vi vill även sträcka upp ett lite extra långt långfinger (s.k. “fuck you-finger”) till alla hatare där ute som 
tvivlat. Er negativa energi har visserligen sporrat och motiverat oss ytterligare, men vi blev ändå leds-
na. Vi vet vilka ni är och vi glömmer aldrig. Tolka det hur ni vill, men det är ett hot.
  Och till alla er läsare som valt att öppna denna tidning och därmed även era ögon, finns inte så 
mycket mer att tillägga. Det här verket har talat sitt tydliga språk och har säkerligen inte lämnat 
minsta utrymme för otydligheter. Ni vet vilka ni är och vad ni måste göra. Och oroa er inte för exakta 
detaljer i ert utförande, ty era intentioner kommer alltid att lysa igenom i era handlingar. Cthulhu 
kommer förstå. 
  

Josh XVI Ljunggren, chefredaktör och influencer.
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magas· in [-i´n] substantiv ~et; pl. ~
  1) behållare för ammunition, till ex-
empelvis ett Kalasjnikov AK-47 storm-
gevär.


