
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Några	  folkbildartweets	  
11a	  Det	  är	  skillnad	  på	  en	  sjuksköterska	  	  
och	  en	  sjuk	  sköterska.	  Oftast	  i	  alla	  fall.	  	  
En	  sjuksköterska	  kan	  ju	  vara	  sjuk	  och	  	  
är	  ju	  i	  så	  fall	  en	  sjuk	  sköterska.	  

17	  Att	  bota	  panik	  genom	  att	  undvika	  den	  	  
är	  som	  att	  hälla	  bensin	  på	  eld.	  
	  
23	  Det	  finns	  inget	  vetenskapligt	  stöd	  	  
för	  reklamkampanjer	  och	  skräckpropaganda	  	  
mot	  alkohol.	  Det	  leder	  till	  mer	  supande.	  
	  
34	  Håll	  i	  er	  nu!	  Jag	  är	  ledsen	  att	  behöva	  grusa	  
era	  förhoppningar	  men	  ...	  healing	  via	  telefon	  	  
funkar	  inte!	  

Modern	  filosofi	  
4	  Men	  när	  man	  tänker	  efter	  så	  är	  väl	  devisen	  
”kunden	  har	  alltid	  fel”	  ungefär	  lika	  giltig	  som	  
	  ”kunden	  har	  alltid	  rätt”.	  Eller?	  

11	  Idag	  krävs	  att	  alla	  ska	  ha	  hög	  akademisk	  
utbildning	  fast	  de	  inget	  begriper.	  Detta	  leder	  
till	  att	  vi	  får	  en	  inkompetent,	  olycklig	  
befolkning.	  

14	  På	  fullt	  allvar	  varnar	  nu	  kommentatorn	  på	  
Friends	  Arena	  för	  pappersflygplan.	  Folk	  kan	  få	  
dem	  i	  ögonen?	  Ursäkta	  men	  är	  inte	  gränsen	  
nådd	  nu?	  

16	  Det	  konstigaste	  med	  Bamse	  är	  väl	  ändå	  att	  
han	  är	  svag	  när	  han	  inte	  ätitDunderhonung.	  

20	  Hur	  kan	  vi	  förväntas	  tycka	  likadant	  om	  
allting	  när	  man	  knappt	  ens	  är	  överens	  	  
med	  sig	  själv.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Fler	  rubriker	  

• Positiva	  nyheter	  och	  mindre	  roligheter	  	  
• Moderna	  floskler	  
• Moderna	  faror	  
• Bättre	  skola	  
• Svensk	  logik	  
• Svenska	  rättigheter	  
• Blandade	  karameller	  
• Lärdomar	  från	  skvallerpressen	  
• Fler	  tweets	  och	  dikter	  

m.fl.	  
	  

Ur	  texten	  Förbjud	  allt!	  

Prussiluskan	  är	  dagens	  mediavinnare.	  Okej.	  
Just	  Behrang	  Miri	  som	  ville	  rensa	  ut	  gamla	  
Tintinalbum	  fick	  visst	  backa,	  men	  det	  går	  
tretton	  på	  dussinet	  av	  dessa	  lättkränkta	  
moralens	  väktare.	  Och	  även	  när	  de	  förlorar	  en	  
debatt	  blir	  effekterna	  långtgående.	  Därför	  
rasar	  folk	  mot	  ”rasistiska”	  glassar	  och	  tårtor.	  
Därför	  vill	  förståsigpåare	  begränsa	  
människors	  tobaksintag.	  Därför	  vill	  man	  ha	  
manliga	  lucior	  eller	  helst	  inga	  lucior	  alls,	  eller	  
bara	  lucior.	  Därför	  tvingar	  man	  barnen	  att	  fira	  
skolavslutningar	  i	  kala	  gymnastiksalar	  i	  stället	  
för	  i	  kyrkan.	  	  

För	  tänk	  om	  någon	  blir	  kränkt.	  Ingen	  får	  ju	  
någonsin	  bli	  kränkt	  och	  det	  är	  den	  enskilde	  
individen	  som	  själv	  definierar	  när	  en	  
kränkning	  skett.	  Därför	  är	  det	  fanatikern	  som	  
sätter	  agendan.	  För	  en	  fanatiker	  blir	  kränkt	  av	  
allt.	  Det	  är	  fascinerande	  med	  fanatiker.	  De	  
verkar	  ha	  en	  sak	  gemensamt,	  oavsett	  vad	  
deras	  fanatism	  går	  ut	  på.	  En	  total	  avsaknad	  av	  
humor.	  

Utdrag	  ur	  boken	  


