
 
KRÖNIKA  
 
Semestern gör svenskarna till lögnare, av Erik Holm. 
 
Sommaren kommer, och med den massflykt från Sverige.  
Flygplatsbaren återerövras av rödlätta svenskar iförda foppatofflor och blommiga badshorts.  
 
Tillsammans skålar man, klagar över det förbannat löjliga rökförbudet och diskuterar gamla 
semesterminnen. Iklädda stridsmundering bestående av vassa armbågar och dödande 
andedräkt ger man sig in i taxfreebutikerna. Upptäcker att det inte är så mycket billigare och 
förbannar inte bara butiken utan hela jävla flygplatsen som tillåter den falska 
marknadsföringen. 
 
Med vingliga steg bordas planet och miniatyrer beställs in. Högljudda klagomål framförs till 
stackars flygvärdinnor. Sätena är för hårda, luften för dålig, biljetten för dyr och servicen 
fenomenalt usel. Barn skriker, föräldrar grälar och pensionärer gormar om dagens ungdom. 
 
Väl framme i turistmetropolen slussas svenskarna in i bussar och fraktas till enorma 
hotellkomplex. Resemålen är så identiska att resorna till slut indirekt går till samma 
destinationer. Men vad gör väl det tänker herr svensk, när all-inclusivearmbandet sitter stadigt 
runt handleden och barstolen är erövrad. 
 
I en veckas tid gömmer sig svenskarna bakom de höga skyddande murarna. Hotellet saknar 
utsikt och möjlighet till insikt. Man är så uppe i sig själv att man glömmer livet utanför 
murarna. För inte gynnar man lokalbefolkningen, nej det är alldeles för farligt att gå ut. Äta 
middag på stan är omöjligt. Utlandet är farligt.  
 
Istället tillbringas tid vid en nedpissad pool, liggandes i sunkiga solstolar, pratandes med de 
som ligger bredvid (de tenderar att vara från Svalöv). Billig öl sköljer ned en buffé gjord på 
allt annat än kärlek och bra råvaror. 
 
Och där ligger vi tills det blir dags att återvända hem. Vi slår våra sluga huvuden ihop för att 
arbeta fram en strategi för hur vi ska få resan att låta så underbar som möjligt. Vi skippar 
detaljerna om när Klas var otrogen med magdansösen, eller när Eva somnade på solstolen och 
väcktes av Mustafa klockan 5 på morgonen. Vi nämner inte de regniga dagarna eller det 
fängelseliknande hotellet. Soptippen till utsikt förvandlas till hav och de gapiga ungarna vid 
poolen blir väluppfostrade pensionärer från England. 
 
Till slut citerar vi resekatalogen. Varför reser man inte bara till Åmål en vecka och stirrar på 
ingenting eller till Borlänge och tittar på skog och sten. Sola solarie och träna in 
resekatalogen. Det blir billigare. Självklart finns det nackdelar. AA tappar medlemmar och 
solariepriserna går upp. 
 
Tro nu inte att jag föraktar turism. Jag har under mina få år på jorden rest runt och mött 
människor utanför murarna, det är en underbar värld där ute. Ni som har era biljetter bokade, 
tax-free katalogen ifylld och väskorna packade. Slå hål på den artificiella fasaden och möt 
verkligheten. 
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