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Begrav alla floskler –
språkets mördarsniglar
Floskeln är en fras som låter snygg och kraftfull
utan att ge minsta orientering om vad användaren
av floskeln egentligen menar eller tycker. Flos
keln och dess bundsförvanter – plattityden, kly
schan och svengelska meningslösheter – är som
mördarsniglar.
De anfaller skockvis och äter sig lömskt in
i språket från alla håll, även om business, manage
ment, politik, jobbannonser och reklamvärlden
verkar vara svårast angripna.
Jag är också en floskel-torsk. Mördarsniglarna
anfaller när jag ska hålla ett föredrag eller leda
ett möte här på jobbet; plötsligt håller jag liksom
på att ”highlighta”, och ”pinpointa” ihjäl mig. Vad
svamlar jag om? Jag kanske inte har tänkt igenom
saker och ting så noga. Jag kanske
bara är feg. Hur som helst är det
Plötsligt håller
förfärligt. Man borde göra någon
jag liksom på att ting.

Danska provsvar
Bakverk ger
bekräftar grisvirus vildsvinen karies

Vägbygge stoppar
tågtrafiken

Det är nu bekräftat att gris
viruset PRRS finns på sex svens
ka gårdar. Även danska, säkrare
provsvar visar det. Fem av de
drabbade gårdarna ligger
i Skåne och en i Halland.
–Nu börjar avlivningen av de
flera tusen grisarna, säger Lena
Hult, chef för Jordbruksverkets
enhet för smittbekämpning.
På gården i Halland har de
sista djuren redan gått till slakt.
De smittade gårdarnas kon
takter med andra gårdar kart
läggs och prover tas på gårdar
som ligger nära de smittade
besättningarna, skriver TT.

Västtrafik går nu med på att tåg
trafiken på Bohusbanan mellan
Skee och Strömstad stängs av
medan Vägverket bygger om E6.
Under nästan två år, från och
med augusti 2008 till juni 2010,
kommer tågtrafiken att ersättas
med bussar.
–Det är olyckligt och vi
kommer att kortsiktigt att tappa
många resenärer, men vi inser
att det är mest rationellt att göra
som Vägverket vill, säger
Mårten Ignell, trafikförsörj
ningschef på Västtrafik, till
Göteborgs-Postens nätupplaga.

Vildsvinet är sedan några år
tillbaka i de svenska skogarna,
till många jägares glädje. Jägarna
anser att vildsvinsstammen ska
vårdas på bästa sätt. Därför har
stödutfodring blivit viktig.
Men nu finns det tecken på
att vildsvinen inte mår bra av att
äta brödlimpor, wienerbröd och
annat som finns med i fodret. De
drabbas av karies och tänderna tar
skada, skriver Hallands-Posten.
En annan effekt är att den
ständiga tillgången på mat gör
att suggorna föder sina kultingar
för tidigt på året. Dessa riskerar
då att frysa ihjäl.

Sommar-rea!
Sommarpriser på utgående sortiment, lageröverskott,

provkollektioner mm – upp till 50-70% rabatt under hela
sommaren! Välkommen in och fynda i vår fräscha butik
– vi bjuder alla kunder på en espresso eller caffe latte!
Några prisexempel:
Sängkläder, sängkappor,
kantklädslar, sängöverkast, filtar m.m___________ 50-70%
Sängar + bäddmadrasser i lager ___________________25%
Gästhanddukar, vita 30x30 cm (ord. pris 25:-)______ 15:-

”highlighta”, och
”pinpointa” ihjäl
mig. Vad svamlar
jag om?

KOLUMNISTER
måndag

Lars Berge
Jenny Nordberg
tisdag

Clemens
Poellinger
Susanna Popova
Susen Schultz
onsdag

Lars Adaktusson
Richard Swartz
torsdag

Cordelia
Edvardson
Lars Ryding
fredag

Anna Larsson

Man borde se över sina rutiner
(men eller hur?!) och kommunicera
ut behovet av att skapa en dialog
för att lyfta frågan. Det blir en
utmaning men man får ta tillvara
de resurser som finns för en håll
bar utveckling. Varför då? Därför
att det ligger i pipelinen och agerar
vi inte på det så sänder det ut fel signaler. Det vi
därför måste göra är att hacka i oss att inget är
ristat i sten och greppa att vi snackar skarpt läge
i nuläget: det är dags att äga frågan, komma in
i matchen, ta på sig sparkbyxan, vända jumbon
och sätta den på kartan. Bara på det sättet kan vi
hämta hem och kvalitetssäkra ett mångfalds
genererat koncepttänk som bottnar i behovet av
att skapa ett integrerat mervärde – face to face.
Hur det ska gå till? Tja, man får väl backa ban
det och höja lägstanivån – tänka utanför bag-inboxen, helt enkelt. Och om vi alla kan committa
oss och fokusera brett på helhetsperspektivet så
borde det i sin tur per definition innebära att vi
så småningom kan flagga för en win win situation
i det här segmentet. Jag tror faktiskt att det kan
gå. Ingenting är omöjligt. Dessutom lever vi i den
bästa av världar där framtiden redan är här. Eller
där. Frågar du mig, är det bara att bryta ihop och
komma igen.
Ja, man borde göra någonting. Eller Carl von
Linné kanske borde ha gjort någonting. Floskel
kommer ju av latinets ”liten blomma”. Men vad
jag vet återfinns den inte, trots sin skräckin
jagande reproduktionsförmåga, i Linnés sexual
system för växter. Det hade ju annars inte varit
helt oväntat med tanke på att 300-årsjubilaren
i sin mindre framgångsrika systematisering av
mineraler och bergarter även försökte inbegripa
såväl njur- som gallstenar.
Kanske hade en artbestämning av floskeln och
dess fula kompisar kunnat fungera som ett verk
tyg för att jaga och ringa in dem. Sedan skulle
man kunna göra som i Detroit där hundratals
människor för en tid sedan slöt upp för att sym
boliskt begrava ordet ”nigger”.
Själv tänker jag mig mer någonting i stil med
massgravar. Jag känner redan blodsmaken
i munnen – och det smakar gott.

(Rean pågår t.o.m. 1 0.8. Med reservation för slutförsäljning.)

MILLE NOTTI Bedshop
Fiskartorpsvägen 30. Tel 08-698 09 90
Buss 55 hpl Ryttarstadion. Fri parkering
Öppettider: vardagar kl 11-18
www.millenottibedshop.com

SOMMARREA
Stort sortiment av mattor!
NÅGRA FÅ EXEMPEL UR VÅRT STORA SORTIMENT

GHASHGAI
300x80
ca 7.590:-

6.990:-

3.990:KARACHI
380x80
ca 11.900:-

4.990:-

BAKHTIARI
300x200
ca 14.900:-

6.990:RÖLLAKAN
300x200
ca 4.900:-

2.990:-

GABBEH
300x200
ca 11.900:-

14.900:KASHAN
400x300
ca 29.900:-

5.990:KINA
240x170
ca 9.900:-

NAIN
300x200
ca 29.900:-

18.990:-

lördag

Karin Thunberg
söndag

www.mattkompaniet.se

Vard 10-18 • Lörd 10-16 • Sönd stängt

Rolf Gustavsson

0 Kommentera kolumnen på svd.se/kolumnister

KLARABERGSGATAN 33 Mitt emot Åhléns City. Tel. 08-20 41 38
Alla kontokort • Bytesrätt • Handpenning för senare avhämtning
OBS! 24 månader räntefritt.

Lagning och
tvätt av mattor!

