
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väldigt få kände honom närmare 
 

I dag tar vi farväl av en kär 
gammal vän, Sunt Förnuft, som i 
så många år verkat bland oss alla. 
Ingen vet riktigt säkert hur gammal 
han var, när han avled, eftersom 
hans födelsedag för länge sedan 
gått förlorad i av myndigheter 
tillsatta utredningar, som sedan 
lagts ner. 

Vi kommer att minnas honom 
för allt han lärde oss: ”Morgon-
stund har guld i mun”, ”Man ska 
leva som man lär”, ”Livet är inte 
alltid rättvist” och ”Kanske är det 
mitt fel”. 

Sunt förnuft levde efter enkla 
regler (Lev inte över dina till-
gångar) och hade en sund inställ-
ning till föräldraskapet (vuxna, inte 
barn, bestämmer). 

 
Hans hälsa började vackla 

betänkligt när välmenande politi-
ker skapade den ena konstiga lagen 
efter den andra. Beskedet att en 
7-årig pojke anklagats för sexuella 
trakasserier för att han pussat en 

klasskamrat, åtalet mot en gammal 
dam som inte lyckades pressa in 
sin gamla stekpanna i återvinnings-
containern och en lärare som blev 
avskedad för att hon åthutat en 
besvärlig elev, bara försämrade 
hans hälsotillstånd. 

 
Sunt Förnuft tappade helt 

fotfästet när ledande personer i 
samhället inte längre visste var 
dom varit eller vad dom gjort 
under intensiva arbetsdagar då 
situationen varit pressande. Och 
han blev ännu mera vilsen är 
personer som hela sitt liv stått på 
barrikaderna och kämpat för en 
sund bostadspolitik plötsligt bytte 
fot och gjorde ett klipp och 
omvandlade sin egen hyresrätt till 
bostadsrätt. 

Sunt förnuft förlorade sin 
livsgnista när kriminella i landet 
behandlades bättre än deras offer 
och när ledande personer i regering 
och riksdag ”tog sitt ansvar” men 
satt kvar. 

Sunt förnuft fick sitt första 
slaganfall när han insåg att du inte 
får försvara dig i ditt eget hem mot 
en inbrottstjuv, för att tjuven i så 
fall mycket väl med framgång kan 
stämma dig. 

Sunt Förnuft somnade till sist 
sakta in när han hört att Diskri-
mineringsombudsmannen tänkte 
förbjuda ”Den blomstertid nu 
kommer” på skolavslutningarna. 

Sunt förnuft överlevde med 
några år sina föräldrar, Etik och 
Moral, sin fru, Omdöme, sin 
dotter, Ansvar, och sin son, 
Sanning. 

Hans tre styvbröder lever dock 
fortfarande: ”Jag vet mina rätt-
igheter”; ”Det är någon annans fel” 
och ”Jag är ett offer”. 

Det kom inte särskilt många 
till begravningen. Väldigt få kände 
honom närmare. 
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