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En monolog om problem som kan uppstå när en smartphone själv föreslår ord när 
man skickar sms. Här har vi en begravningsentreprenör som sms-at med 
efterlevande och agerat därefter. 
 
En tydligt uppskakad begravningsentreprenör kommer in på scen. 
 
Jag är begravningsentreprenör. Jag kommer direkt från en förhandling i tingsrätten.  
Stämd enligt §139…”olämplig hantering av lik”. Ja, det skakade även mig! 
Jag har ju alltid visat den största respekt både för de döda och för de efterlevande. 
Men jag är helt enkelt offer för den moderna tekniken och en av dessa hemska…. 
(visar en mobiltelefon)….. Smartphones! 
 
Ja, även vi inom begravningsbranschen har börjat sms-a med våra kunder. Men jag 
kände inte till dedär med ”autotext” och ”stavningskontroll”.  Alltså när den själv 
föreslår ord medan man skriver.  
Skriver man till exempel ”OK”… så rättar den själv till ”ÖL”. 
”Kära mor” blir ”Mera snor”…. Och om man skriver ”Fonus-konsulent”, rättar den det 
direkt till ”Horhus-konsument”! 
 
Detta hade jag ingen aning om, och det gjorde tydligen inte mina sista kunder heller. 
Det började med att jag fick en förfrågan. (Läser från smartphonen) 
”Kära Horhus-konsument. Vår gamla farmor är dessvärre döv. Har ni tid?” 
Nu är jag ju inte läkare på öronavdelningen så jag bad dem kolla hennes hörapparat. 
Jag fick svar direkt. ”Ni missförstår mig. Hor-kamraterna är okey. Farmor har ”såsat 
in”.  Familj och vänner vill därför begränsa henne. 
 
Detta var en föraning om en ovanlig ceremoni. Jag menar, en sak var ju ”Hor-
kamraterna” – äldre människor har ju också rätt att gå på swingersklubb. Men det där 
med ”såsat in” och ”begränsa”  Nåja, jag är ju bara begravningsentreprenör. Det är 
mitt jobb att uppfylla den dödes sista vilja, även om den är ovanlig, och det vill jag 
lova att den var: 
 
Såhär skrev dom: (läser upp) ”Vi önskar att farmor skall ligga med däcket över sig.” 
Där fick jag tänka efter mer än en gång! ”Därefter ska hon till Kreta och askan ska 
läggas i en uggla. PS! I kyrkan vill vi ha röda pelikaner!” 
 
Jaja, tänkte jag. Hon var nog ornitolog. Så jag ordnade en uppstoppad hornuggla 
med låsbart lock….. som farmor kunde hällas i. Röda pelikaner är fridlysta så jag 
fuskade lite och doppade en flock hägrar i rödbetssaft. Hela vapenhuset var fullt med 
döda fåglar! 



 
Nu vällde det in sms med de mest bisarra önskemål. Den närmaste familjen skulle 
bankas på första raden…. man önskade levande lus längs minsveparen och 
blomsterkransar där det stod ”Ältad och rakad” och ”Du är alltid i våra finnar”. 
 
Till minnesstunden efter begravningen önskade man tämligen ett ovanligt kakbord: 
Dom önskade Peking-mössor, chokladtofflor och varma kamel-naglar. 
Kamel-naglar? (Skakar på huvudet) Jag värmde bara ett par grisfötter! 
 
Organisten blev också svettig när han fick se psalm-valet. Han kände varken till  
”I osten sticker stolen opp” … ”Jag har kört om en Lada” och inte heller 
”O, så tradigt att bli gamla”. Han var helt skakad, men ärligt talat. Har jag nu skaffat 
pelikaner, chokladtofflor och en levande lus så får väl även orgeltramparen 
improvisera. 
 
Jag var egentligen nöjd med vad jag åstadkommit. Farmor låg i kistan, som man 
önskat med ett nytt vinterdäck över sig. Vackert förskönad med rött limstift och med 
en ros på kinderna. 
 
Nu var det bara dödsannonsen som fixas. Jag blev inte direkt överraskad över det 
förslag man knappat in på sms-en. Under kungörelser skulle det stå: (Läser upp) 
”Efter ett lånat liv har farmor hämtats av Den allsmäktige Rut. 
Hon skall jordfräsas på lördag kl 11 under kapellet efter styrketåren. 
För de närigaste bjuds på minestrone i hönshuset. 
Farmors favoritkartor med smör och rabarberkommers” 
Jodå, annonsen blev verkligen annorlunda. 
 
Nåja, jag är ju bara begravningsentreprenör och dagen efter dök polisen upp och 
tvingade mig med till stationen. Som tack för att jag vill sköta mitt jobb…. 
Samvetsgrant… har jag nu mottagit domen på…. sms. Självklart! (Kollar mobilen) 
Domaren verkar också skaffat sig en smartphone. Hör här: 
 
Tingshatten finner skavande horhus-konsumenten skyldig till alla plågor. 
Borgen sättes till 10 dagsböter a 500 kranier. 
 
Smartphone? Åååååå, ryck mig i snöret! 
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