
På svensk flygplanen borde man införa en särskilt 
avdelning för gnällspikar! 
  
Det finns 2 nationaliteter av folk som klagar mer än alla andra det är främst utan jämförelse 
svenskar och norrmän för att bunta ihop världsmästarna och sedan kommer ingenting och så 
kommer engelska huliganer och en och annan tysk första gångs charter resenär som saknade 
sin sauerkraut, resten av världens resenärer som jag mött är förväntansfulla och rätt 
insiktsfulla.  

Lasse och Paul som skickade denna redogörelse via sms och är trogna läsare av detta 
Nyhetsbrev.  

Vi pratade på vägen hem i planet om dessa människor som bara gnäller, och gnäller så 
fort de klivit på ett flygplan. Jag som är Lasse och min kompis Paul hade oturen att 
hamna bredvid en äldre dam som tyckte att det blåste från alla håll och hon frös. Känn, 
känn här hur kallt det är, sa hon till dem och sträckte upp handen för att bevisa att det 
blåste någonstans från taket. Njaa, det är nog bara filmprojektorn som projicerar filmen 
på duken framför oss, sa Paul till henne. Nej, nej, du ser, det blåser ju. 

Jag däremot satt bredvid en otroligt egocentrisk kvinna som inte fick plats i sin stol 
eftersom hon var lite större. Ja, plats fick hon men det var inte tillräckligt med plats för 
hennes ben eller nåt. Hon reste i sällskap med en man och hela tiden underminerade hon 
honom genom att kalla honom för klant. Herregud, du klarar inte ens av att boka en 
fönsterplats, du är så dum, sa hon till honom med något högre röst. Sedan fortsatte hon: 
herregud, jag kan inte sitta här, jag får panik, blodet kommer att stanna om jag sitter 
här. 

När kabinpersonalen kom för att kolla om det fanns en annan plats hon kunde sitta på 
säger hon: ja, men jag vill inte sitta bredvid vingarna, för då låter det för mycket. 
Lasse hade sån lust att ställa sig upp och slå henne med den inköpta taxfree påsen 
innehållande en flaska Gordons Gin, men med risk att den skulle gå sönder tvekade jag 
för kärringdjäveln är inte värd en Gordons Gin... 
Varför håller på folk så här? Sluta kräva så jävla mycket. Folk ska bara ha och ha. Sitt 
ner din gnälliga jävel och håll käft! 
På svensk planen borde man införa en särskilt avdelning för gnällspikar! 
Kan SL och SJ har mobilfria avdelningar kan väl för tusan svenskflyget inrätta olika 
avdelningar och sätta gnällspikarna längs bak eller om det finns underlag och det tvivlar 
jag inte en sekund på att ha specifika avresedagar enbart för gnällisar och är övertygad 
om att dom snabbt blir fullbokade  

 


