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Robert Wahren, som till vardags är
verksam på ett bilagan närstående för-
bundskansli, har låtit avdelningen ta del
av sin samling pärlor ur etermedierna,
huvudsakligen avlyssnade och noterade
»under ett flerårigt pendlande i bil med
radio till och från arbetsplatsen samt ett
icke föraktligt TV-tittande»:

»Vi hoppas att vi ska stå linan ut.»
(Intervju med kvinnlig fotbollsspelare.)

»Det gäller att ta tag i kärnan till ro-
ten och gå till botten med den.» (Inter-
vju med statsråd angående gängbråk
med rasistiska inslag.)

»Polismannen har nu åtalats för
otillbörligt maktmissbruk.» (Nyhets-
sändning.)

»Buller är ett nedtystat miljöpro-
blem.» (Sagt i radiodebatt.)

»Det är svårt att ringa in marknaden
för stulna mobiltelefoner.» (Intervju
med polis.)

»Bödeln Dahlman avrättade år 1890
den sista kvinnan i Sverige.» (Sagt i TV-
program.)

»De svenska skidskyttarna sköt
prickfritt.» (Från radiosporten.)

»Uppretade föräldrar kräver: Spar-
ka läraren som slår barnen!» (Inledan-
de »löpsedel» i TV-nyheter.)

»… överklagaren i Stockholm, Sol-
veig Riberdahl.» (Lokalradion.)

»Ray Charles har färgats av en hård
och besvärlig barndom.» (TV-pro-
gram.)

»Vi misstänker anorexia, för hon
lägger ingenting på tallriken och sedan
slänger hon alltsammans.» (Intervju i
lokalradion.)

»Vi kommer att få ett ökat antal fär-
re storkök i kommunen.» (Intervju i lo-
kalradion.)

»Åklagaren hävdar att ynglingarna
bragt 35-åringen om livet med berått
mord.» (Radionyheter; här tänkte re-
portern på vad han läste.)

»… är en alkoholist som har utnytt-
jat systemet.» (Lokalradion.)

»Det här är ett köpcentrum där man
kan uträtta sina behov.» (Reportage i
lokalradion.)

»Vädret under dagen kommer att
vara uppehållsrikt.» (Lokalradion.)

»Det var bättre förr – ju förr, desto
bättre.» (Reporter i lokalradion.)

»Mannen överbemannades dock och
fördes bort.» (Ur nyheter i lokalradion.)

»Detta lägger en mörk sordin över
mötet.» (Lokalradion.)

»Det är bland det värsta jag vet när
man kallar en flicka för ’vandringspo-
kal’. Man sparkar då oftast på någon
som redan ligger.» (Sexolog i TV.)

»Jantelagen är inte särskilt märk-
värdig.» (TV.)

»Det är ordentligt med begränsad
framkomlighet i trafiken.» (Trafikrap-
port i lokalradion.)

»Drottningen var inte närvarande,
eftersom hon tidigare blivit opassan-
de.» (Lokalradion.)

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen finner för gott att åter-
komma. 

Från reumatologen på Sahlgrenska i
Göteborg har avdelningsföreståndaren i
anledning av sin ur påträffad lista på Inter-
net återgivna samling filmklichéer (å av-
delningen nr 15/97) fått vänligt brev från
Annika Josefson. Skriver:  

”Som sjukgymnast har jag nämligen i
åratal undrat varför regissörer och rekvisi-
törer aldrig brytt sig om att ta reda på hur
gånghjälpmedel skall provas ut eller an-
vändas.

Inte någonsin har jag sett en aktör gå
med en lagom lång käpp – alltid för kort!

Inte heller används den i rätt hand (vi
brukar förespråka att man har käppen i
motsatt hand till det onda benet för bästa
avlastning). 

Och varför går de alltid som passgång-
are med en urusel teknik?”

Själv fägnades avdelningsförestånda-
ren med ungefär likadana synpunkter från
sjukgymnasthåll när han för många år se-
dan, efter en synnerligen misslyckad in-
sats i inomhusfotboll, försågs med gång-
hjälpmedel under en begränsad men
dock tid. (Detta föranleder honom dock
inte att automatiskt tro på en framtid vid
filmen.)

Däremot öppnar Josefsons brev en ny
uppslagsände i föreståndarens gamla
undringar kring dr Weavers minst sagt be-
synnerliga kryckföring i favoritserien City-
Akuten (”Emergency Room»). 

Någon gång i något avsnitt har det sä-
kert förekommit en förklaring av orsaken
till kryckbärandet, men det har förestånda-
ren missat och han kan numera bara kon-
statera att det tyvärr verkar permanent.
Dock har han inte kunna låta bli att för-
undras över tekniken.

Tidigare har han förklarat hennes vils-
na viftande med en alltför (?) kort krycka i
fel (?) hand med brådska och/eller egen-
sinnighet, men den teorin strider mot rollfi-
gurens väl pålästa och nästan överdrivet
kompetenta karaktär i övrigt. Kan det helt
enkelt vara så att just en gånghjälpme-
delstekniker saknas i seriens till synes ge-
digna expertförråd?

Avdelningen saknar inte möjlighet att
återkomma.

Grodor ur etern

T
E

C
K

N
IN

G
: N

IS
S

E
 S

IM
O

N
S

O
N


