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JAG GODKÄNNER

Knyckare i P3
EXTRA EXTRA

EXTRA! Lista på manliga kränkta författare
Publicerat måndag 15 december kl 11:38

MANLIGA kränkta författare som vart så kränkta att dom tagit livet av sig:

Majakovskij
Majakovskij var en av de främsta representanterna för den poetiska futurismen
under det tidiga 1900talet. Sen råkade han skjuta sig själv.
Anledning: politiska besvikelser.
Heroiskt självmord skala 110: 0, eftersom man inte har rätt att självmörda bara för
att stadsbudgeten inte gick igenom.
Harry Martinsson
Harry Martinsson fick kändisskap och berömmelse efter att ha gett sig själv Nobels
fredspris, sen tog han livet av sig med en japansk metod som visar att man tar livet
av sig pga. att man är kränkt.
Anledning : att Harry Matrinsson var tvungen att dela litteraturpriset (som han gav
sig själv) med en kvinna.
Herosikt självmord skala 110: 0, eftersom Martinsson var 78 år när han knivade sig
själv, dvs kunde lika gärna dött av infarkt bara timmen senare.

Hemingway
Kändisskap: har skrivit en miljon triljon böcker och fått bla. Nobels fredspris men
valde att skjuta sig själv i huvvet med ett hagelgevär.
Anledning: trött på livet.
Heroiskt sjävlmord skala 110: 0. Eftersom Hemingway var så himla dålig på just att
dö. Efter att ha lyckats överleva inte en utan TVÅ flygplanskrascher, svåra
depressioner, grav alkoholism och elchocker så tyckte Hemingway det var dags att
skjuta sig.
Edgar Allan Poe
Kändisskap: kom på detektivlitteraturen, skräcklitteraturen och science fiction genren
sen blev han självmordsbenägen.
Anledning: vansinne och depression.
Heroiskt sjävlmord skala 110: 0, eftersom Poes sista vansinniga, druckna och drog
förvirrade ord var:
"Herre, hjälp min arma själ." efter att han yrat runt i en annan mänskas kläder på
gata och torg dag in å ut ett tag", dvs inte så bra sista ord. Stackars Poe.
Yukio Mishima
Kändisskap: stort, skrev om homosexualitet, sex och sadism = spännande grejer
speciellt i dåtiden, sen tog han livet av sig genom seppeku, rituellt självmord.
Anledning: drevs av en oerhörd fashination FÖR just rituella självmord.
Heroiskt självmord skala 110: 0. Även om Seppuku dvs. att för att kunna ta livet av
sig först bli samuraj och hugga sig själv i magen med ett samurajsvärd både lodrätt
och vågrätt samtidigt som en medhjälpare hugger huvudet av en för att inte smärtan
skall synas så man står/dör med hedern i behåll.
Även om det är ganska strongt gjort så tar det inte bort det oheroiska att Mishima
Politiskt tillhörde en falang av den japanska högerextremen.

BUBBLARE
Jack London
Skrev mycket om vildmark samt samhällskritik. Tyvärr blev hans böcker bara
översatta till 200 språk, vilket ledde till att han blev kränkt och tog en överdos av
morfin.

Hunter S Thompson
Blev känd för att ha roliga hawaiiskjortor och skriva böcker om MC gäng i Kalifornia.
Allt detta blev för mycket så han skjöt sig själv helt enkelt.
Michael Strunge
Skrev om att livet gick för fort i boken "livets hastighed", och eftersom han själv ville
leva jätte jätte fort tog han livet av sig.
Vilhelm Moberg
Skrev utvandrarserien som ligger till grund för en sjukt bra musikal.
Moberg fick dock vääääldigt mycket kritik för sina böcker till en början, och fick ta
ledigt samt bli socialist, pacifist och nykterist för att orka med all kritik.
Ändå fick Moberg fick skrivarkramp och blev såpass kränkt av det att han tog livet av
sig.
Hjalmar Gullberg
Eftersom att alla älskade hans poesi och lyrik så blev han en mycket läst poet under
andra världskriget, och skrev dikter om att mörklägga sina fönster och ransonera sitt
kaffe  sånt som folk ville höra helt enkelt. Eftersom att han var tvungen att ligga i
respirator pga en nervsjukdom dom sista åren i sitt liv så blev han kränkt och
dränkte sig i en sjö, hur det nu gick till med respirator å allt.
Lev Tolstoj
Tolstoj var en ganska så extrem person som hade många åsikter
precis som en p3 fenminist blev han därför anarkist och tappade intresset för sin
famlij.
Dessutom kämpande han med citat"näbbar och klor" för att INTE få nobelpriset.
Tyvärr var han väldigt nära, och dog därför av kränkthet i lunginflamation när han var
82 år gammal. Så inte direkt självmord...
Mer om...
Historia
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Om Knyckare i P3
Måndag till fredag, 11.0012.00

I ”Knyckare i P3” får Emma lära sig nya saker varje dag med hjälp av
lyssnarna. Varje program innehåller ett specifikt skolämne, med
lyssnarna som klasskamrater kommer det att vara allt från kvarsittning
till spökboll i studion.
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