59

TORSDAG 21 MAJ 2015

VÄRLDENS GÅNG

Två polisbilar stod med blinkande ljus på gatan i Tampa i Florida, USA, sent en
natt dit de kallats för att undersöka en rapport om en misstänkt rattfyllerist.
Rätt som det var kom en annan rattfyllerist från ett annat håll och körde rakt in
i polisbilarna. Denna bilist, en 32-årig kvinna, kunde enkelt gripas.
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Gillar du
potatis?
Ordet är
frites ...
D

et är inte alltid som
yrkeshumorister är de
roligaste. Kvicka och
upplivande personer kan man
hitta i alla möjliga sammanhang. Ta till exempel advokaten
Sven Unger när han höll tal till
juriststudenterna på Juridiska
föreningen i Lund 2010 (finns på
Youtube). Här uppvisas en avspänd scenelegans och en humoristisk tajmning som våra vanligaste ståuppare eftertänksamt
borde studera och ta lärdom av.

Göteborgshumor
Unger framträder stundom
i bokform. Hans senaste alster
heter Ordet är fritt – mycket fritt
(Oscarsfors förlag) och innehåller bland mycket, mycket annat
allehanda lättsamt satiriska formuleringar. Exempelvis:
– Om han var uppskattad på
sitt arbete? Tja, så där kanske:
när han slutade, gick det en
sådan suck av lättnad genom avdelningen att de var tvungna att
reparera ventilationssystemet.
Dessutom innehåller boken
en mängd uppskakande vitsar
av Göteborgstyp. Jag skulle vilja
citera tjogtals av dem, men nöjer
mig av utrymmesskäl med fem.
– Om du med ett enda ord skulle
beskriva vilken form av potatis du
tycker bäst om, vad skulle du säga då?
– Ordet är frites.
Alla som vill vara med i Svenska
Kennelklubben räcker upp en hund.
Gandhi var född i en liten oansenlig kastby.
Hon dricker som en vamp.
Den oförglömliga soppan: minnestrone.

MEDELÅLDERS PLUS

ÄVEN LÄKARE KAN vara roliga.
Härförleden hamnade boken
Sjukvården inifrån – med undertiteln En absurd värld som tål att
skrattas åt – i min hand. Författaren Johan Lindberg har i fyrtio år
arbetat som läkare/kliniker och
akademisk lärare på Sahlgrenska
i Göteborg och vet vad han skriver om.
Hans ironiska betraktelser
över sjukvårdens organisation
och administration får en att
skratta uppgivet, medan hans
kulturhistoriska utblickar framkallar belåtna skrockanden.
Om världens mest kände
svensk, Carl von Linné, påminns
vi att han inte bara var botaniker
utan även läkare. Ett av hans
storverk, Materia medica, är en
katalog över mer än 500 örter
som kan användas medicinskt.
Sålunda rekommenderade den
gode Linné malört som bot mot
gulsot, vätska i lungorna, vattenskalle, njursten, blåssten,
bråck, förstoppning samt kolik.
Dock inte mot malaria – den
enda sjukdom mot vilken malört
kunde vara verksamt.
På ett ställe i boken brister
Johan Lindberg ut i poesi. Han
sätter sig sakkunnigt in i rollen som fästing och konstaterar
bland annat:

Nog bär jag på Borrelia och
kanske TBE –
men vanligen blott en utav de
två.
Som enkel vektor därför min
enkla fråga e:
De människor jag biter – vad
bär dom inte på?
I mig man en förklaring till
nästan allt tycks se
så man tar prov i otid och i tid.
Ja, får man mig på hjärnan såsom en fix idé,
så verkar man att bli paranoid!

Nya jätte
dåliga
vitsar från
läsekretsen
– BMW sponsrar Nationalmuseum!
– Då blir det la bara Ernst Bilgren
och Car Larsson!

Bild: ERIC WERNER

FÄSTINGPLOCK. Eric Werner har på ett fartfyllt sätt visualiserat Johan
Lindbergs skrift om den svenska sjukvården och fästingar samt andra
absurditeter.

– Det har varit många stölder på
Centralstationen!
– Finns det några spår?
Peter Ellsinger, Utby

– Har man tråkigt i Amsterdam, är
det bara att byta kanal!
Larseric Linden, Göteborg
– Har du fortfarande ont i den där
tanden?
– Ja, det verkar bli en utdragen
historia!
Staffan Larsson, Göteborg
Bild: THORSTEN LEIJONHIELM

GLÄNSANDE. Thorsten Leijonhielm har ytterligare illuminerat Sven Ungers
lysande formuleringar. Som den här: Man kan kanske inte påstå att A är
direkt egenkär, men så mycket kan man i alla fall säga att han klarar av att
ensam visa ömsesidig uppskattning.

Förr varnade experterna för
anemin du får
genom en fästings mycket
enkla spis.
Här finns en kullerbyttslogik
jag ej förstår:
jag tar en droppe blod, men
dom tar litervis.
Och ställer du dig frågan hur
slik tanke och slikt vett
kan finnas hos en fästing och
barbar,
som du trott att du hade extraherat med pincett,
är svaret det – att huvet sitter
kvar!
Eric Werner, bland annat skapare av den omåttligt uppskattade Vg-serien Gustavadolf, har
förtjänstfullt illustrerat Johan
Lindbergs bok (som kan beställas via e-post:johan@monjo.se).
FÖLJANDE HISTORIA OM Grek-

land och dess komplicerade ekoav Sven-Bertil Bärnarp

nomi har jag fått höra i många
versioner på sistone. Själva
grundstoryn lyder som följer:
En förmögen turist anländer
till ett hotell i en liten grekisk
stad. Han lägger 200 euro på disken i receptionen och går upp för
att i lugn och ro kolla rummet.
Hotellets ägare lägger beslag
på pengarna och sticker iväg till
slaktaren för att betala sin
senaste räkning.
Slaktaren tar pengarna och
betalar omedelbart den enträget
väntande bonden för det kött
som han köpt på kredit.
Bonden tar pengarna och
betalar sin räkning på bensinstationen, där han länge har
köpt traktorbränsle på krita.
Bensinmackens chef tar de 200
eurona och går till den lokala
glädjeflickan och betalar sin
skuld.
Glädjeflickan trippar in på
hotellet och betalar vad hon är
skyldig.
Hotellets ägare lägger pengarna på disken.
Turisten kommer tillbaka till
receptionen. Han tyckte inte om
rummet och tar tillbaka sina 200
euro.
Ingen har tjänat en cent – men
stan är skuldfri och framtiden
ser för tillfället ljus ut.

STURE
Hegerfors
vg@gp.se

– Ingvar Oldsberg har näsa för
kranar!
Janne Kihlström, Majorna
– Tror du Zelmerlöw vinner
på lördag?
– Vesst, Heroes
är ju en riktig
MÅNSterhit.
Patrik Fagerström, Älvängen
– Han e både bra på å tända den
antika lampan å ta bilder som sin
far!
– De måste la ha me fotogenen å
göra!
Olof S, Fiskebäckskil
– Jag fick hela kursen på några skivor till datorn.
– Cd-lärande, vet la du.
Dag Rehnby, V Frölunda
– Vid prästvigningen blev samtliga
prästkandidater pastoriserade!
Anders Lundberg, Majorna
– Tog dom nån röntgen på vristen?
– Nä, jag blev fotad!
– Röjningen av den igenväxta motionsslingan blev ett banbrytande
arbete!
Hans Fougstedt, Hällingsjö
Angående Göteborgsvarvet i helgen:
– Varför går Göteborgsvarvet i maj
månad?
– De e ju springtime, vettu!
Anders Nielsen, Örgryte
– I vår familj springer flera generationer!
– Jaså, löpintresset har gått i varv!
Hasse B, fd Mölndal

