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.
Förord

Kära läsare!

Du är precis på väg att hugga in i en samling med satirtexter jag kokat ihop under de senaste tio åren. Det 
mesta är nyhetsparodier, så jag har gett den här boken ungefär samma struktur som en dagstidning, uppdelad i  
inrikes, utrikes, nöje osv.

En stor del av texterna skrevs för satirtidningen Nya Söndagsnisse Strix. 
Nya Söndagsvadå?
Jo, 1924 slogs humortidningen Söndags Nisse ihop med Albert Engströms skämttidning Strix, och utkom 

under sitt nya dubbelnamn fram till 1955. 1998 reste den sig från graven, lade till ett ”Nya” i namnet och 
levererade vass och rolig satir i form av skruvade fejknyheter fram tills den återigen drog kistlocket över sig 
2006. Om det var sista gången vi såg den återstår att se, den har ju återuppstått förr…

Trevlig läsning! (…och om skrattet fastnar i halsen så är det meningen) 

Peter X. Eriksson, november 2012



.
INRIKES

Bankrånarna i Tumbamålet friade

De tre män som åtalats för grovt utnyttjande av ett av Nordeas bankkontor i Tumba förra året, friades på 
tisdagen av Högsta domstolen.

   Det går inte att konstatera att banken, enligt lagens mening, var i ett hjälplöst tillstånd när sju män 
försvann med stora summor pengar förra året, enligt HD. Även om situationen var anmärkningsvärd - och 
”bär spår av hänsynslöshet” - räcker det inte för att döma männen. 

   ‘Flera faktorer spelar in i målet’, menar Riksåklagaren. ‘Bland annat måste man ta hänsyn till bankens 
rykte vid utnyttjandetillfället. Det var allmänt känt att bankkontoret förvarade pengar i lokalen, de till och 
med annonserade om det vid tillfällen, och det vet vi ju alla hur giriga människor är, de ska bara ha och 
ha. Sen bar flera av banktjänstemännen dyra kostymer och klockor, man måste beakta hur sådana signaler 
uppfattas av andra. De här unga bankkillarna vill ju gärna efterlikna idoler som Wallenberg och Donald 
Trump, och det kan misstolkas av omgivningen.’

   Dessutom står ord mot ord i Tumbamålet. Banken hävdar att den var i ett hjälplöst tillstånd och blev 
tvingad att ge männen pengar, medan de anklagade männen hävdar att banken visste vad den gjorde och gav 
dem pengarna frivilligt. ‘Vad man måste ta med i beräkningen’, avslutar Riksåklagaren, ‘är att i dessa tider 
av låga räntor och lockande bolåneannonser så kan det vara svårt för parterna att avgöra om det rör sig om ett 
lån eller ett rån.’

   Stämningen var uppgiven hos Team för Utnyttjade Banker, en hjälpverksamhet som drivs i Alla 
Ekonomers Hus i Stockholm. Anders Gran, som arbetar med utnyttjade banker, berättade hur telefonen 
började ringa när Tumbadomen blev känd: ‘Bankdirektörer, tjänstemän och styrelseledamöter ringer hit och 
gråter i dag. De är förtvivlade över ännu ett fall där banken inte får upprättelse. Som samhället ser det idag, 
är en banks tillgångar allmängods såvida inte banken själv påstår det motsatta. Det är ett bankförtryckande 
synsätt som måste ändras’, suckar Gran.

Invandrargrupper i Orsa bildar svenskfientligt parti

Invandrargrupper i Orsa har slagit sig samman och bildat ett svenskfientligt parti. ‘Vi är skitless på att 
svenskarna snor alla jobb’, meddelar en talesman för det nya partiet. ‘Vi har fått nog av svennarnas stök på 
krogen och alla bråk på stan de ställer till med’, fortsätter han, ‘vi har i princip inget emot svenskar, vi vill 
bara inte ha dem här i Orsa.’

   I partiprogrammet kan man läsa om att svenskarna statistiskt sett ligger bakom de flesta brotten, och att 
det är ett välkänt faktum att alla svennar skattefuskar och vabbar fast barnen är friska. Partiet pekar även på 
kulturella företeelser som inte hör hemma i ett civiliserat samhälle, som till exempel svenskarnas ovanor att 
äta rutten fisk och att ha barrträd inomhus på vintern.



   Det svenskfientliga partiet tänker värva röster i svensktäta områden där problemen är som värst.

Kvinna räddad efter havererat budgetmöte i Skärholmen

Ännu en överlevande hittades på måndagen i resterna efter det havererade budgetmötet i Skärholmens 
stadsdelsnämnd. En ung kvinna grävdes fram levande efter att ha suttit fast i en vecka.

   Det var i förra veckan som stadsdelsnämnden i Skärholmen spårade ur allvarligt under ett budgetmöte. 
Oppositionen vägrade godta socialdemokraternas förslag på ett reviderat program för budgetordningen och 
fullständigt kaos uppstod. Samtliga nämndledamöter rasade samman i en våldsam debatt och lyckades trots 
snabba räddningsinsatser ej få att återgå till dagordningen. De flesta av åhörarna hann ta sig till utgångarna i 
tid, men ett 20-tal människor befaras ligga kvar under stadsdelsnämndsmassorna.

   Kvinnan som lyftes ut på måndagen var vid medvetande men mycket svag och svårt traumatiserad av 
den fortfarande pågående debatten, trots att hon försökt skydda sig mot den omgivande argumentationen 
genom att fylla igen hörselgångarna med fickludd och finska pinnar. Hon överlevde tack vare att hon hamnat 
i en luftficka mellan en overheadapparat och kristdemokraternas suppleant. Kvinnan har under tiden hon legat 
fastklämd levt på kallt kaffe, föredragningslistor och att sniffa whiteboardpennor. 

   Kvinnan satte eld på sina egna strumpor för att vägleda räddningsmanskapet. ‘Vi följde röklukten och 
hittade henne fastklämd under två folkpartister och ett 120-sidigt tjänsteutlåtande’, berättar räddningsledaren, 
‘några timmar till och det hade kunnat vara för sent’.

   Räddningstjänsten ska nu se över säkerhetsrutinerna vid stadsdelsnämndsmöten.

Duschdraperi blir naturreservat

En av världens förmodligen artrikaste biotoper har upptäckts i badrummet hos en student i Uppsala. Nu 
kräver Naturskyddsföreningen att Länsstyrelsen utropar området till naturreservat.

   Fyndet gjordes av en slump när en biologistuderande kamrat till badrumsägaren under en längre 
sittning i det nämnda badrummet började analysera duschdraperiet. Biologistudenten upptäckte snabbt flera 
miljoner mikroorganismer varav flera nyckelarter och ett antal hittills okända organismer. Han kontaktade 
Naturskyddsföreningen som omgående genomförde en inventering av badrummet.

   Naturskyddsföreningens representant förvånades över artrikedomen: ‘Vi har bara börjat vår inventering, 
men har redan funnit ett hundratal arter varav flera tidigare ansetts utrotade, som till exempel det långfibriga 
rödmöglet vars sista kända utbredning var i ett högstadieomklädningsrum i Tranås på 50-talet’, berättar han 
entusiastiskt, ‘Amazonas regnskogar står sig slätt i jämförelse. Den här biotopen har lämnats orörd under en 
mycket lång tid och har på så sätt fått utvecklas på ett häpnadsväckande sätt. Nu kräver vi att politikerna tar 
sitt ansvar och utropar det här skyddsvärda området till naturreservat.’

   Flera biologer backar upp Naturskyddsföreningen i ärendet. En av dem påminner om att det var tack 
vare möglet som penicillinet upptäcktes. Kanske finns i just detta badrum botemedlet mot cancer eller 
vinterkräksjuka.



Alla nya helgdagar som planeras att införas

Tjugonda Knutby
Frikyrklig helgdag.

Nativitetssol-ståndet
Högtid för att stimulera barnafödandet. Firas med strömavbrott, champagne, ostron och Viagra.

Svenska flaskans dag
Helgdag för att fira Absoluts exportframgångar. Firas ungefär som midsommar fast utan att slösa bort tid på 
sill, jordgubbar och visor.

Pjåsk
De utbrändas dag.

Hjulafton
Firas i början av sommaren med en stor bilkaravan genom landet för att säkra växthuseffekten inför 
industrisemestern.

Alla njurars dag
Organdonatorernas dag.

Fettis-dagen
Helgdag där man äter transfetter, lösgodis och annat onyttigt som protest mot anorektiska kroppsideal.

Internationella mansdagen
Dagen då landets alla män tar på sig ringbrynjan, krökar till rejält och går på strippklubb för att fira 
patriarkatet som ger män förtur, höga löner och maktpositioner trots att man inte är klyftigare än en fuktig 
höbal.

Piskafton
Sadomasochisternas helgdag.

Hänsynslösa barns dag
Dag då ungdomar från svåra hemförhållanden gemensamt går ut och rånar folk på mobiltelefoner.

EU-dagen
I skrivande stund har medlemsländerna inte enats om när, eller varför, dagen infaller.

Svenska kyrkan blir solkult

Det usla sommarvädret har fått Svenska kyrkan att tänka om och ändra inriktning. Efter ett stormöte i 



Uppsala domkyrka har nu Sveriges biskopar enats om att överge kristendomen till förmån för den gamla 
solkulten Sol Invictus.

   Ärkebiskopen är nöjd med beslutet. Han menar att det var ett misstag när den romerske kejsaren 
Konstantin i början av 300-talet e.Kr. främjade kristendomen framför den rådande solgudsdyrkande 
religionen Sol Invictus. Kristendomen har visserligen sina fördelar, anser ärkebiskopen, men efter den här 
sommarens regn och rusk så behövs det en dyrkan av något som är mer direkt ansvarigt för vädret.

   Församlingarna runt omkring i landet känner sig lättade efter beslutet. Många anser att vädret under 
de kommande somrarna kommer att bli mycket bättre nu när bönerna går till en mer lämplig mottagare. 
‘Kärleksbudskapet i all ära’, menar en positiv kyrkobesökare, ‘men det är ju för eländigt när det regnar på 
midsommarafton, och att jordgubbarna ruttnar ju bort.’

   För att klara av soldyrkan under vinterhalvåret kommer de svenska kyrkorna att kompletteras med UV-
rör i taket. Något man från Svenska kyrkans håll tror kommer att kraftigt öka besökarantalet.

Stockholm Vatten smaksätter VA-nätet 

När de nya ledningsrören öppnas nästa vecka blir Stockholm Vatten först i Sverige med att kolsyra och 
smaksätta det kommunala VA-nätet. Allt vatten kolsyras lätt, men medan varmvattnet bibehålls naturellt 
kommer kallvattnet att finnas i två smaker: lime och hallon/björnbär.

   Stockholm Vattens informationschef berättar att det här är ett sätt att möta konkurrensen från den starkt 
växande mineralvattenmarknaden: ‘Vi tappar allt fler abonnenter som går över till flaskvatten. Vi måste 
kämpa på samma villkor som resten av branschen och sluta inbilla oss att kunderna bara har vatten till att 
tvätta händerna i.’

   Fler kommuner väntas följa efter Stockholms initiativ. Många i branschen ser det här som en 
oundviklig del av utvecklingen i samband med att Sverige närmar sig Europa allt mer. Många andra länder 
har länge haft ett uppgraderat VA-nät. I Monaco, till exempel, så kan kunderna välja mellan Perrier, Campari 
eller Bollinger.

Svensk krishantering blir bättre på skuldbeläggande

Det första som måste lösas vid en svår kris, den så kallade primäruppgiften, är enligt svensk krishantering att 
utpeka lämplig bärare av skuldbördan. Både myndigheter och media har haft svagheter på det här området, 
och tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004 var något av ett uppvaknande. En arbetsgrupp har nu, med 
tsunamikatastrofen som modell, utarbetat riktlinjer för hur framtida fingerpekande ska se ut.

• Statsministern: ska beskylla UD för att envisas med att faxa information när de mycket väl vet att ingen på 
regeringskansliet vet hur man använder faxen.

• Regeringen: ska beskylla resebolagen för att inte ha varnat för att det inte alltid är som hemma i Svedala.

• Resebolagen: ska beskylla turistbranschen för att ha placerat natursköna stränder i närheten av geologiska 
oroligheter.



• Turistbranschen: ska beskylla myndigheterna i den berörda turistorten för att inte ha några tjänstemän med 
prekognitiva förmågor.

• Media: ska skylla på polisen för att listorna över drabbade svenskar inte innehåller några namn på kändisar.

• Polisen: ska skylla på UD för att listorna de fick var deltagarförteckningen över det interna vinlotteriet.

Följande bör också anses bära skuld till katastrofer rent generellt:

• Jesus, Jungfru Maria och andra religiösa figurer vars påstådda existens används som ursäkt för helgdagar, 
vilket bäddar för att många kan åka bort på semester. 

• Bröderna Wright, för att de uppfann flygplanet så att man kan åka charter till länder med naturkatastrofer.

• Beach Boys, för att med sina låtar okritiskt glorifiera strandliv.

• Väte och syre, för att de tillsammans bildar vatten. 

Pastor åtalad för hets mot folkgrupp

En pingstpastor står åtalad för hets mot folkgrupp efter en predikan under helgen. Pingstpastor Åke Rööd i 
Borgholm angrep under sin predikan ekonomer och banktjänstemän och kallade dem för ”en cancersvulst på 
samhällskroppen”.

   Pastor Rööd hänvisar till Bibelns femte Mosebok 23:19 där det står att ”Du får inte taga ränta av din 
broder” när han kraftigt fördömer alla ekonomer, banker och finansinstitut och kallar dem för ”orenheter”. 
Även Sveriges regering får kraftig kritik för att de går emot Bibelns budskap när de tvingar det svenska folket 
att spara i pensionsfonder och tillåter att banker går samman. Rööd menar dessutom att ekonomer på grund 
av sin böjelse har lättare för att inlåta sig i pyramidspel, skattefusk, insideraffärer, bolagsplundringar och 
andra perversa, ogudaktiga aktiviteter. För den kränkningen står han nu åtalad i enlighet med brottsbalkens 
16:e kapitel, paragraf 8. Pastorn försvarar sig dock med att han inte attackerade ekonomerna, utan ville rädda 
dem från helvetet.

   Flera vänsterextrema religiösa grupper i USA demonstrerar nu mot åtalet och kallar Sverige för ”ett 
förtappat land som följer Mammons lära” och menar att det låga värdet på Teliaaktien är ett ”Guds straff”.

Utlokaliserat verk nekas uppehållstillstånd

Arvidsjaurs kommun får hård kritik för att ha vägrat ge uppehållstillstånd åt Arbetsmarknadsverket.
   Flera myndigheter och statliga verk har tvingats fly Stockholm efter att överraskande ha utlokaliserats 

till andra orter i Sverige. Flyktingströmmarna söker sig norrut, men alla finner inte en ny plats att starta upp 
verksamheten på. Arvidsjaurs kommunstyrelse har infört nolltolerans mot utlokaliserade verk. ‘Vi har inget 
emot Arbetsmarknadsverket som sådant’, kommenterar de beslutet att inte utfärda uppehållstillstånd, ‘men vi 
i kommunen är sen tidigare överbelastade med att skapa en dräglig tillvaro åt de myndigheter som redan är 
här. Att ta in ytterligare verk skulle bara orsaka konflikter, segregation och otrevligheter. Det är inte alltid så 
lätt att integrera tjänstemän från storstan till en miljö där mycket kretsar kring jakt, fiske och skoterkörning. 



Nog vore det väl ändå bäst om man satsade på att hjälpa myndigheterna där i Stockholm där de hör hemma. 
Dessutom finns det flera luckor i Arbetsmarknadsverkets historia. Skulle regeringen verkligen ha utlokaliserat 
dem hit? Jag tror inte det. Jag misstänker att de bara vill åt vårt glesbygdsstöd och EU-bidragen. De går inte 
att lita på de där verken. Det ligger i deras kultur att snylta på andra’, avslutar kommunstyrelsen.

   Arbetsmarknadsverket har inte gått att nå för en kommentar. Efter beskedet att det inte får stanna i 
Arvidsjaur har verket fallit in i ett apatiskt tillstånd och går inte att kommunicera med.

Så firades Nationaldagen

Så har vi återigen firat vår färskaste helgdag: Sveriges nationaldag, den 6:e juni. Trots osäkerhet över 
helgdagens ursprung och bristen på inarbetade traditioner blev det ett lyckat firande landet runt.

• Redan den 5:e juni tjuvstartade firandet med att någon brände ned nationaldagsbocken i Gävle.

• I Trollhättan byggde man i samarbete med Arla världens största mellanmjölk.

• Kung Karl den XVI Gustav hyllade Gustav Vasa genom att klistra fast en halv kvadratmeter Gullfiber 
under hakan och åka vattenskidor mellan Örebro och Arboga.

• I Närke höll man en distriktsturnering i konflikträdsla.

• Flera näringsidkare försökte införa nya mat- och dryckestraditioner dagen till ära. Ett konditori i 
Landskrona lanserade nationaldagsbakelsen: semla med inlagd sill. Både Spendrups och Pripps erbjöd 
varsin nationaldagsmust. Mot slutet av dagen verkade dock nationaldagspilsner och blågul nubbe gå 
segrande ut dryckesstriden.

• Den väntade nationalannadagsrean uteblev eftersom årets julskyltning inleds redan veckan efter midsommar.

Varför firar vi nationaldagen?

Enligt undersökningar vet de flesta svenskar inte varför just den 6:e juni är nationaldag. Det kan bero på att 
det är flera historiska händelser som ligger till grund för valet av just det datumet.

6:e juni 12 872 f.Kr. 
Grottmannen Ogg vägrar fråga efter vägen under en jakttur och vandrar från Afrika till det som idag är 
Sverige. Han gillar fisket och midnattssolen, bestämmer sig för att stanna och blir därmed rikets första 
frivilliga medborgare. Ångrar sig bittert i november.

6:e juni 1146
Korsriddaren Arn Guillou seglar från det heliga landet och landstiger i Halland för att delta i en feministisk 
debatt. Han fattar tycke för landet och bildar där sitt handelsimperium Piratförlaget.

6:e juni 1360
Efter många års krig förlorar Sverige äntligen Skåne till danskarna.
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