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1 Vi har inte sett Svenska Tea-
terns komedi ”Resning”, som 
predikar att finlandssvenskarnas 
möjligheter att överleva förut-
sätter att vi alla gör vår plikt och 
uppfyller jorden.

Östra Nyland skrev att pjäsen 
är rolig men inte löser finlands-
svenskhetens problem. Så kan 
det vara. Resningen ska lyftas till 
högre nivå än en teaterscen för 
att ge resultat.

Det har man insett på Åland, 
där ambitionen att uppfylla jor-
den redan är en politisk fråga.

Det är åländska Centern som i 
en annons i Nya Åland berättar 
att Centern gör det, vilket påstås 
skapa 2000 nya arbetsplatser. 

Tillvägagångssättet kan du 
studera på bilden här intill.

2000 nya arbetsplatser kan 
med en generös tolkning läsas 
som 2000 nya ålänningar. Kan-
ske är det möjligt att kombinera 
Svenska Teaterns resning med 
den som de åländska nötkreatu-
ren visar prov på.

En djurisk herdestund, och 
vips är alla våra problem borta. 

1 Det finns en hake i den åländs-
ka Centerns framställning. Om 
Centertjuren faktiskt är en tjur 
har den alldeles tydligt en fyrfal-
dig uppsättning centralantenner.

Hur bär han sig åt då?
Ska tre av de fyra betraktas 

som reservdelar?
Nej, det är faktiskt två nötkrea-

tur av honkön som är på väg att 
få till det.

Att inte Centern, med sin för-
ankring i jordbruk och boskaps-
skötsel får till det med könsbe-
stämningen är pinsamt.

Å andra sidan kan den åländs-
ka Centern betraktas som en 
föregångare i avdramatiseringen 
av lesbisk kärlek.

Kanske är det i själva ver-
ket hbt:arna som blir finlands-
svenskhetens räddning.

1 Nu är ju inte de åländska agrar-
politikerna ensamma om sin 
okunnighet i rurala frågor. Jour-
nalisterna tar också fel på könet 
ibland.

En känd men inte nämnd eko-
nomiredaktör på Vasabladet fick 
för många år sedan en skriftlig 
hälsning från signaturen ”läsare”, 
så lydande (vi byter ut person-
namnet mot NN):

”Du skriver i en artikel i da-
gens Vbl att NN visar upp en 
kossa. Har du någonsin sett en 
kossa med skräppor? I allmän-
het har nog kossorna juver.”

Hade Gatuförvaltningen fått 
frågan skulle vi ha svarat:

”Vi visste inte heller att det 
fanns kossor med sådan utrust-
ning förrän NN visade oss ett 
exemplar.”

1 Utan samband med ovanstå-
ende konstaterar vi att finnarna 
brukar tala om att ha sin egen ko 
i diket. På svenska säger vi till 
exempel tala för sin sjuka mor 
(eller moster). Det händer att fin-
landssvenska språkbrukare snor 
det finska uttrycket rakt av och 
översätter det som ovan. 

Det låter konstigt i våra en-
kelt utrustade öron – men också 

rätt träffande eftersom vi vet vad 
det innebär att ha koddon på fel 
plats.

Vi läser en anteckning av Mi-
kael Reuter, eminent språkvår-
dare, som tycker att kon i diket 
har sin charm, men han är inte 
närmare infomerad om kossans 
förehavanden:

”Vad kon riktigt har i diket att 
göra är väl inte helt klart – är det 
t.ex. i ägarens intresse att den 
skall få stanna kvar där eller att 
han skall få den därifrån?”

1 Frågan om kon i diket kan vi 
besvara, ty vi har varit med. Det 
är alternativ två som gäller. Hon 
ska därifrån så fort som möjligt. 

På den tiden korna ännu vis-
tades i miljöer där det fanns  di-
ken hände det att de gick ner sig 
i dem.  

Det var hemskt.
Blev de kvar länge i ett djupt  

utfallsdike kunde de trampa 
ner sig ordentligt och riskera att 
drunkna.

Vi tyckte synd om kossan när 
gubbarna lade rep om henne och 
slet och drog. För det mesta slu-
tade det väl.

Det hände också att hästar 
gick ner sig i dikena. 

Det var om möjligt ännu värre, 
eftersom hästen trots allt befann 
sig högre upp i den agriemotio-
nella hierarkin.

1 Det är inte bara ekonomiredak-
törer som har problem med djur 
och natur. Många andra murvlar 
sitter i samma bås.

Vi har fått läsa i Vasabladet hur 
man sprider gödslet och skördar
havret.

Senast noterade vi att utsädet 
förvandlats till utsådden.

Den agrikulturella terminolo-
gin börjar bli okänd och halvt 
exotisk.

Det får vi gamla stötar finna 
oss i, men nog måste vi få säga 
att det stinker om gödslet.

Konstigt att gödselns kön är 
okänt. Den behövs ju också i den 
numera så populära självplågar-
hobbyn grönsaksodling på tjugo 
kvadratmeter.

Där sår man knappast någon 

havre, så den könsblandningen 
är lättare att förstå.

1 På tal om språk lär Allas Vecko-
tidning för rätt länge sedan ha 
haft en artikel om en religiös 
rörelse av den värre sorten. Ar-
tikeln beskrev hur det gick till 
på mötena i början av sektens 
uppkomst:

Man ropade och bad, och man 
talade i tungor. Evenemanget 
slutade inte sällan med att ”alla 
låg på golvet och pokulerade”.

Det händer att man blir liggan-
de på golvet om man pokulerat 
för länge. Men att ligga till golvs 
redan när dryckjomet intas har vi 
inte hört talas om.

Jo, romarna förstås. De låg ju 
till bords när de åt och drack. 

Men en religiös sekt Norden?

1 Om det nu inte var Korpelarö-
relsen förstås, uppe i Torneda-
len. Dess ledare och medlemmar  
var ju skickliga på att odla olika 
konstarter, inklusive pokulering
och kopulering.

Det senare är säkert den hobby 
som veckotidningen avsåg.

Korpelasekten var en 30-tals-
företeelse. Medlemmarna trodde 
att Gud skulle ta dem till Pales-
tina i en himmelsk silverark. Ar-
ken skulle landa på Luossajärvi 
i Kiruna.

Kanske var landningsbanan  
väl lämpad för kopuleringsän-
damål.

Sedan började det gå sämre. 
Korpelarörelsens pokulerings- 
och kopuleringskonster ledde 
till att sekten förbjöds.

Så kan det gå när allt verkat 
så lovande.

Eller som en ambitiös teaterle-
dare en gång påstås ha sagt strax 
efter premiären:

–Schnubblande nära sucsché 
och så blir det fiaschko.

1 Olav Nylund har stött på det 
nordösterbottniska ordet slibrik
i Vasa. Det betyder murarhant-
langare och påstås komma från 
ryskans ord för murbruk. Det or-
det hittar vi inte i förefintlig, re-

daktionell ordbok. Det närmaste 
vi kommer är murspricka, mur-
sten och murtegel, men översätt-
ningarna liknar inte alls några 
slibrikar.

Vi läste att slibrik också kan 
komma från cement. Vi hittar ett 
sånt ryskt ord och transkriberar 
det till begripligt alfabet. Det blir 
tsement och ingen slibrik.

Då ger vi upp och går hem och 
öser gammalt murbruk över oss.

1 Sen hittar vi en ordbok på 
webben och prövar skriva slibrik 
med ryska bokstäver. I svenska 
spalten dyker det överraskande 
nog upp en till slibrik.

Således ingen översättning 
alls. Kanske var det en transkri-
beringshandbok vi trillat in i.

På en annan webbplats slår vi 
in murbruk och får till svar mi-
nomet.

Då har frustrationen redan 
strypt nyfikenheten så vi ger 
upp. 

Det är lika bra – vi ska inte 
mura just nu och klarar oss utan 
slibrik.

1 Vasa stad brukar som känt 
skryta med sitt läge vid havet. 
”Havsnära Vasa” låter ännu mer 
konkret på finska, ”Meriläinen 
Vaasa”. Låter nästan som stan 
vore byggd av vatten.

Peku Sommerfelt, välkänd 
Vasaflanör, har grunnat på om 
det finns någon slagkraft i slagor-
det. Han har räknat de havsnära 
städerna och kommit till sexton. 
Fast de är fler, tjugofem eller så.

För övrigt är ju de flesta städer 
i Finland sjö-, å- eller älvnära.

En vattennära stad är snarare 
regel än undantag. Så vad försö-
ker Vasa skryta med?

–Jo, en sak ska kan vi lyfta 
fram, säger Peku. Vi har havet 
bara ett ynka stenkast från cen-
trum.

Det är märkligt med orterna. 
De ska alltid ligga på något sär-
skilt sätt för att vi ska vara glada 
och nöjda. 

–Malax ligger rätt, sa Malax-
borna förr och kanske gör de det 
än i dag.

Kan man ligga mera rätt än nå-
gon annan?

De flesta av oss ligger ungefär 
på samma sätt.

Att orter ofta ligger vid vatten-
drag förklarar Peku genom att 
berätta den gamla legenden om 
de två nybyggarna. 

Den ene bodde högre upp vid 
ån, den andre lägre ner. En dag 
fick den senare syn på täljspån 
som kom flytande nerför ån. Då 
förstod han att han hade en kol-
lega högre upp.

De slog väl sig ihop och byggde 
Finland.

Om de levde lyckliga i alla sina 
dar är inte känt.

1 Vi skrev täljspån i snutten ovan. 
Finns det ett sånt ord?

Vi tvingades dra till med tälj-
spån när vi inte kunde erinra oss 
vad grundspråkets tveittar heter 
på standardsvenska.

Heter det kväittar på närpe-
siska?

Vi vågar föreslå det eftersom 
Mikael är i Daegu och inte kan 
ta oss i örat.

1 En rubrik i Hufvudstadsbladet 
i fredags:

”Kommunerna i knipa / då 
större kommunreform inleds”

Vad har hänt med ordens be-
tydelse?

För i världen var reformer 
något positivt. Fortsättningsvis 
hävdar SAOL att reform är ”för-
ändring till det bättre; samhälls-
förbättring”.

 Nu tänker kommunministern 
Henna Virkkunen genomföra 
en kommunreform som försätter 

kommunerna i knipa.
Någon borde skriva en bok om 

urlakningen av språket.
Virkkunen talar korthugget 

och slutgiltigt som en envålds-
härskare:

–Kommunerna i deras nu-
varande form är inte aktuella 
längre.

Det är som det brukar heta i 
ortnamnsforskningen, när någon 
sökt paralleller utomlands:

–Den tolkningen är inte aktu-
ell hos oss.

1 I Hbl-rapporten om den re-
formgenererade kommunknipan 
ägnas svenskans ställning endast 
marginellt utrymme. Inte ett ord 
om kommunalt förvaltnings-
språk till exempel.

Virkkunen själv kvitterar 
svenskan med en klackspark i 
blindo.

Det ska till österbottningar 
– här Korshollmsdirektören Ru-
rik Ahlberg – för att något vettigt 
ska framkomma om den språk-
liga dimensionen.

Men det är inte så konstigt 
att det språkliga nonchaleras. 
Stefan Wallin skrev häromda-
gen i en Facebookanteckning 
att Vasabladets ledare i svensk-
hetsfrågorna är ”språkpolitisk 
paranoja”.

Det finns många slag av para-
noia, bland annat på Facebook. 
Ibland blir det så slabbigt att man 
tror sig förflyttad till gödselrän-
nan i Föusbook.

Stefan Wallin är för resten ord-
förande i Svenska folkpartiet.

1 Som en pendang till medievärl-
dens (ofta interna) diskussion 
om den anonyma webbdebat-
ten ska vi sent omsider citera ett 
stycke ur en ledare i Värmlands 
Folkblad, när tidningen stängde 
sitt kommentarsfält efter Utøya.

Här bör sägas att tidningen 
haft efterhandsmoderering av 
kommentarerna, medan HSS 
Media modererar i förväg.

”Dödgrävarna och dyngspri-
darna är inte längre välkomna 
att vräka ur sig vad som helst på 
vår hemsida. De får hålla sig till 
andra forum och det råder san-
nerligen ingen brist på dem.

Det vi gör är ingen inskränk-
ning av yttrandefriheten, att 
skriva kommentarer är ingen 
mänsklig rättighet. Åtgärden är 
en renhållningsinsats och ett sätt 
att försöka höja debatten över 
kloaknivån och föra den på ett 
mer civiliserat sätt.

Vi har alla ett personligt an-
svar för nivån på debatten, vi 
som producerar tidningar och 
våra läsare. Orden vi väljer väger 
tungt.

(...)
Svenska publicister bör ta sig 

en funderare på om det är rätt 
och riktigt att ge mer eller min-
dre fritt spelrum för synpunkter 
som långsamt avhumaniserar 
vårt samhälle och förråar debatt-
klimatet.

Att kommentarerna höjer
besökssiffrorna på tidnings-
sajten kan inte vara det vikti-
gaste, inte heller hur det på-
verkar tidningarnas varumärke. 
Det viktigaste måste vara vad 
de gör med våra sinnen, som 
svenske ärkebiskopen så klokt 
påminde om i SVT:s tv-soffa i 
söndags.”

1 Så lämpligt infinner sig Sam 
Harris bok om vad moral är och 
bör vara i en tid då dess lokala 
landskap besudlats på det vidri-
gaste sätt i Oslo under en varm 
sommardag 2011. 

Anders Behring Breiviks för-
vridna och totaliserande världs-
bild är bekant. I det samlas hat 
mot mångkultur, demokrati, 
humanism, de mänskliga rättig-
heterna och upphöjd exaltation 
av kristna symboler som kors 
och krucifix. Han gör sin para-
noida läsning av världen till ett 
dödligt politiskt redskap. Nor-
den har fått en kristen funda-
mentalist, som även han grävt 
sin egen grav. 

 ”Moralens land-
skap” (Fri tanke 2011), med en 
fantastisk översättning av Elin 
Isberg, till en del en bärande 
kommentar till den här händel-
sen och en i allt övrigt oumbärlig 

text för förståelsen av vad etik 
och värderingar gör med oss och 
vad vi gör med dem? 

Sam Harris är filosof och dok-
tor i neurovetenskap vid Univer-
sity of California, USA, och upp-
märksammad internationellt för 
sina böcker ”Brev till en kristen 
nation” och ”The End of Faith”. 

Den här boken, ”Moralens 
landskap”, är inte i första hand 
en religionskritisk framställning. 
Syftet här är annorlunda. Har-
ris vill visa att frågor kring vär-
deringar om livets mening, om 
välbefinnandets art och funk-
tion, om moralens positiva och 
negativa sidor, inte kan nalkas 
meningsfullt ur vare sig kulturre-
lativa eller kristna förhållnings-
sätt; de kan förstås och skall för-
stås liksom allt annat på jorden 
enbart vetenskapligt. 

Mening, argumenterar han 
med stor tydlighet, måste rela-
tera till fakta kring vår medve-
tenhet som beror på dels hän-
delser i världen, dels tillstånd i 
den mänskliga hjärnan. Inte till 
bisarra föreställningar och irra-
tionella fantasier hur förankrade 
de än är i sekulära traditioner el-
ler heliga skrifter. Att vetenskap-
ligt påvisa den onda och goda 
moralens samband med vad som 
försiggår i ”hjärnan och världen” 
förutsätter – och jag skall strax 
försöka återge hur han går till 

väga – vetenskap som tar hän-
syn till empiriska data, logiska 
sammanhang, orsak och verkan, 
och intellektuell nyfikenhet och 
ärlighet. 

pseudo-
vetenskapliga charlataner, från 
antropologen Ruth Benedict till 
den av Obama utsedde chefen 
(2009) för The National Institute 
of Health, genetikern och mysti-
kern Francis Collins. 

Det finns ingen muslimsk eller 
kristen moral, hävdar han med 
eftertryck, liksom det inte finns 
någon muslimsk och kristen al-
gebra. Värderingar förenar (och 
splittrar) den sammanhängande 
värld vi är födda att delta i. 

 att slå små 
barn; vi vet att det gör lika ont 
fastän det stöds av Gud (Ords 
13:24, 20:30, 23:13-14); vi vet att 
gör lika ont vare sig det sker i 
högre utsträckning i den mest 
kristna delen av USA:s sydstater 
än i det halvsekulära Finland. Vi 
känner till allt detta. Därför mås-
te moral och etik granskas meto-
diskt, utan kristna, kulturella och 
politiska förbehåll. 

För det är förbehållen som 
förhindrat moralämnets utveck-
ling. Moralvetenskap tillåts inte 
medverka till att mota brott mot 
mänskligheten. 

Samma brist och ovilja till 
intellektuell nyfikenhet häm-
mar den socialekonomiska och 
kulturpolitiska forskningen om 
så kallade ’kristna värderingar’ i 
Finland, där moralblint hyckleri 
blivit alltmer oantastlig statlig 
och politisk egendom. Att låta sig 
styras av Guds lagar är reserva-
tionslöst ett brott mot mänsklig-
heten; ett påstående hos Harris 
som jag delar och som vem som 
helst kan vidimera via en timmes 
internet-bläddrande i internatio-
nell press. 

Harris neuroradiologiska 
forskning kring värderingar om 
tro, icke-tro, misstro och osäker-
het visar att skillnaderna dem 
emellan är oberoende av vad 
man tänker på, att vissa skill-
nader uppstår om föremålet för 
det tänkta är laddat med belö-
ning. Den mediala prefrontala 
hjärnbarken ger alltså kraftigare 
utslag vid tro än misstro. Tron 
blir ”sann” om den upplevs som 
viktig, fastän den i den alterna-
tiva ”världens” omdöme kan de-
finieras som en medicinsk van-
föreställning – rätt eller fel – ett 
sjukdomstillstånd som kräver 
klinisk vård. 

Och jag, jag borde med sam-
ma omtanke ringa 112 när någon 
förklarar att han mött Gud i sko-
gen, blivit frälst, som när en an-
nan talar om ett möte i samma 

skog med en naken älva! Blir 
den ensamme psykotiske man-
nen frisk om han drar till sig en 
massa människor som även de 
sett nakna älvor? 

Var går gränsen mellan psykisk 
sjukdom och respektabel religiös 
tro, frågar Harris. Han visar hur 
emotioner, önsketänkande, in-
gruppsrelation, självtjänande 
bedrägeri styr värderingar. Neu-
rovetenskap stödjer också den fi-
losofiska tanken att det inte finns 
någon större klyfta mellan fakta 
och värderingar. De utsätts båda 
ständigt för ny bevisning och nya 
argument. En sådan kunskap 
fördubblas med några års mel-
lanrum. 

 att lögnen om 
Jesu jungfrufödsel än idag kan 
få teologer att gå i taket av re-
torisk lycka! Varför inte tala om 
sex utanför äktenskapet? Kul-
turrelativism (tolerans för tole-
ransens skull som jag ofta mött 
i min akademiska disciplin) och 
det sunda förnuftets fiende num-
mer ett, religion, är omoraliska, 
farliga, naiva.

Om det finns ett lidandets neu-
rofysiologi som överskrider kul-
turgränserna och om insikterna 
att det inte är genetik som gör 
Somalia till ett religiöst område 
och Finland till ett mindre så-
dant, bör vi också enligt Harris 

pedagogik kunna medge att det 
onda och det goda är verifier-
bara konstanter som vi kan välja 
att ta till oss eller avvärja. 

Ta reda på vad det goda är, 
manar han, och förse män-
niskor med redskap/kunskap 
att undersöka och tillvarata 
moraliska sanningar som inte 
är styrda av kränkande fabler, 
nedlåtande kvinnosyn och oe-
tiska praktiker. 

att 79 procent av 
den amerikanska befolkningen 
tror att Jesu Kristus kroppsligen 
kommer att återvända en gång 
i framtiden kan ge en antydan 
om varför embryonal stamcells-
forskning, kring embryot på 
150-cellsstadiet (stort som den 
punkt som avslutar denna me-
ning) inte tillåts. Detta gör för-
fattaren pessimistisk: ”en epi-
demi av vetenskaplig okunskap 
drar fram över USA,” klagar han 
i slutkapitlet. 

Men inledningen, liksom hela 
resonemanget, talar ett annat 
språk. Boken är hoppfull; de lo-
giska felslutens tid är förbi. Den 
är välskriven, välargumenterad, 
läsarvänlig. Med en notapparat 
och ett index som fördjupar tex-
ten. 

Den goda moralens landskap måste segra

söndag : bakfickan

Etik/filosofi

1 God morgon, idioter! Dags att vakna och inse er status. Alla 
är idioter nu för tiden, tills motsatsen bevisats.

Jag menar inte att ni är dumbommar, även om bokaffärerna 
är fulla med titlar som ”Windows for Dummies”. Ni är inte 
dumma, ni är bara idioter. För att konstatera detta behöver 
man bara se sig om i vår sköna, vadderade värld.

När barn lär sig läsa får de böcker med stor stil. Ju mer de 
växer, desto mer krymper bokstäverna. Men även böcker med 
liten stil kan tala till oss som vore vi efterblivna.

Jag läser till exempel en intressant volym om hur man före-
bygger jetlag. Den är skriven av fyra läkare och borde vara en 
vuxenbok. Vetenskapliga rapporter varvas med praktiska råd 
om hur man förhindrar jetlag. (Hemligheten ligger i att själv 
styra sitt ljusintag.)

Boken är på drygt hundra sidor, men jag får bara vara vuxen 
i femton. På sidan 16 läser jag: ”Bär inte mörka solglasögon 
när det är viktigt för dig att se klart och tydligt, till exempel 
när du kör bil.” Det fattar väl 
jag med. Och på nästa sida: 
”Det är farligt att titta rakt in i 
solen.” Ursäkta, vem tar ni mig 
för? Det lärde jag mig som liten 
grabb, det är klart jag inte tittar 
rakt in i solen.

På sidan 28 kommer det igen: 
Titta inte rakt in i solen. Och 
på sidan 36. Och på sidan 38, 
41, 42, 44, 46, 48, 50, 52. Sen får 
jag vara vuxen ett tag igen. Men 
så är vi där igen. Titta inte rakt 
in i solen på sidan 61, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 74. Vid det här 
laget känner jag en oemotståndlig lust att titta rakt in i solen. 
Tur att det är grått väder i Östergötland. Och så ge fan i att titta 
i solen på sidan 78, 79, 83, 84, 87, 88 ...

 boken. Ingen tvekan om saken; jag är en 
superidiot. Inte nog med att jag inte fattar de enklaste praktiska 
ting, jag måste bli påmind hundra gånger också.

Så var det inte förr. Världen anno dazumal var en farlig och 
spännande plats. Man kunde slå sig, bryta armar och ben eller 
bli uppäten av vilda djur. I en sådan riskfylld värld behövde 
ingen gå på actionfilm, det räckte att gå utanför dörren. Den 
som ville leva fick alltid se och tänka sig för.

Det behöver inte idioter göra. Det hörs ju på namnet. Livet 
är numera vadderat och stötsäkert. Min välfärd är inte längre 
en privat angelägenhet när hela arméer av statsanställda för-
söker rädda mig från konsekvensen av mina handlingar, mina 
idiotiska handlingar.

Så slappna av, halvblunda och kasta dig handlöst ut i livets 
brusande fors. Gå över gatan men bry dig inte om att titta åt 
höger och vänster. Gör du en blunder kommer otaliga säker-
hetsnät att utlösas. Om ett nät strejkar står dig tusende åter. 
Om alla nät går sönder kan du alltid stämma någon. 

Och om du inte överlever fallet ... Äsch, glöm det.

 kallas detta idiotsäkra säkerhetsnät-
verk för ”välfärdssamhälle”. Det är gjort för folk som saknar 
ögon både baktill och framtill på huvudet. Det räcker att kisa 
eller halvblunda. Statens Järnvägar talar till och med om för oss 
på vilken sida i färdriktningen vi ska gå av tåget. Du ska inte se 
efter själv, det sliter på både nacke och hjärnceller.

För några år sedan dog en sextonårig pojke av förgiftning 
i USA. Dödsorsak: deodorant. Han hade tio gånger (!) den 
dödliga dosen av propan och butan i blodet. Fruktansvärt, 
men inte helt förvånande. För att lukta gott hade han nämligen 
täckt hela sin kropp med spray två gånger om dagen under 
flera månader.

Tro inte att jag vill kalla honom idiot. Det kunde ha varit jag. 
Men vad blir fortsättningen? Mamman kräver att parfymtill-
verkare ska ha tydligare varningstexter på deodoranter.

Det måste hon kunna kräva, lika självklart som att deodo-
ranttillverkaren inte kan kräva att folk ska använda sitt förnuft 
och fatta att gift är en fråga om dos. 

Man kan bli förgiftad av vanligt rent vatten om man dricker 
för mycket. Ska vi då sätta varningsetikett på vattenkranen? 
”Drick inte mer än 20 liter om dagen.”

Nej, tacka vet jag köksknivar. I det livsfarliga köket gäller 
fortfarande stenåldersmänniskans gamla hederliga logik: An-
vänd huvudet och ta ansvar för dig själv.

inkast

God morgon,
idioter!
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