
- Tack vare ett enkelt blodprov blev jag gravid! (Allers, 1991.)

Inför boxaren Ingemar Johanssons 50-årsdag stod följande att läsa i Svenska Dagbladet den
22 september 1982 (signerat Jan Larsson):
”Med sin vänliga attityd och oförmågan att säga nej har han hamnat i mängder av ovanliga
situationer, men han har haft en fantastisk förmåga att alltid komma ned på fötter. Visst har
det hänt att han hamnat på rygg också, men sådana magplask tillhör den sport som var hans
födkrok innan han bytte boxhandskarna mot joggarskorna.” 

Den 18 september 1983 skrev Carl Bildt i en debattartikel i Svenska Dagbladet :
”Nu befinner vi oss i skärselden mellan en försvarsekonomisk kris, en utomordentligt allvarlig
säkerhetspolitisk utmaning och en rad misslyckanden som den aktivistiska utrikespolitiken lett
oss in i.”

I en annons från försäkringsmarknaden i samverkan  (Svenska Dagbladet 90-05-02) fanns
följande exempel på formuleringar i kunders skadeanmälningar:
* Jag trodde rutan var nerfälld, men jag märkte när jag stack ut huvudet genom den att det var
den inte.
* Olyckshändelsen orsakades av att vägen krökte.
* Jag kolliderade med en stillastående spårvagn som kom från andra hållet.
* Motorcyklisten avled senare av skadorna han tillfogades på Karlstads lasarett.
* Jag stannade vid övergångsstället då motparten körde mig i stjärten utan min tillåtelse.
* Min man mådde illa så det gällde att få tag i en annan man.
* Jag sade till polisen att jag inte var skadad men när jag tog av mig hatten så upptäckte jag
ett svårt skallbensbrott.
* Den döde kom cyklande från vänster.
* Jag hade kört bil i fyrtio år när jag råkade somna vid ratten.
* Den här fotgängaren visste ju inte åt vilket håll han skulle springa så jag körde på honom.

Sluta lida,
far till Florida!

(Annons från researrangören Atlas)

Exempel på felaktigt bildspråk (katakres ‘missbruk [av bildliga uttryck]’), hämtade från Erik
Wellander, Riktig svenska 3:e uppl. 1963.
- Denna vetenskapsgren har sina rötter i antiken.
- Om klasshatet får frodas, så sprids ett gift i folksjälen som inte kan bära god frukt. 
- Metersystemets vagga stod i Frankrike men spred sig snart till de flesta länder utom England.
- På landet tog skatteindrivarna den sista trasiga skjortan ur bondens mun. 
- Om Geijer och Wallin levde nu, skulle de vända sig i sina gravar. 
- Den nyutnämnde tyske ministern är för närvarande på en fransysk visit i Stockholm. 
- Polska studenter stenar professor med ruttna ägg. 
- I de latinska länderna hör vinet till befolkningens dagliga bröd. 
- Maria Stuart bibehöll under hela rättegången fattningen och tappade huvudet först sedan hon
lagts på stupstocken. 
- Detektivchefen framhöll, att det var i grevens tid som man lyckades komma baronen på
spåren. 
- Etthundrafemtio svin får tjänstgöra som försökskaniner. 



- I en vandrareförening hände det en gång att ett ungt par blev uteslutet därför att det gick
litet för långt. (Hasse Z.)
- Hälsovården synar saft i sömmarna. 
- Dessa skandalhungriga plirande ögon, som nära nog bokstavligen stuckit näsan i hans
privatliv. 
- I England ser tre tusen romaner årligen trycksvärtans ljus. 
- Med stöd av ett brutet ben får jag vördsamt anhålla om tjänstledighet. 
- Det kan klappa ett fosterländskt hjärta i ett par grova vadmalsbyxor likaväl som i en
blankputsad cylinderhatt. 
- Detta antagande är en såpbubbla, som man blott behöver känna på pulsen för att märka, på
vilka klena fötter den står. 
- Tidens tand, som torkat så många tårar, skall säkert låta gräs växa även över detta sår.


