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Tillägnad Tage Laxcrantz, så klart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personerna i den här boken har givetvis aldrig funnits. Varje likhet med någon verklig person är 

självfallet en ren slump. 

Tage Laxcrantz har aldrig funnits. Men om han hade funnits hade ingen försökt stoppa hans 

trimmade Amazon. 

Dick O nander har aldrig funnits. Men om han hade funnits hade ingen givit honom väl underkänt 

på en tenta.  

Fröken Achselclaph har aldrig funnits. Men om hon hade funnits hade hon varit geometriskt 

perfekt. 

Professor Grabb har aldrig funnits. Men om han hade funnits hade ingen försökt stoppa hans 

forskning.  

Frans Renskav har aldrig funnits. Men om han hade funnits hade hans fru velat att han skulle bli 

statsminister. 

Doktorand Rotorblad har aldrig funnits. Men om han hade funnits hade finansminister Fläck 

blivit förbannad på honom. 

H ändelserna i den här boken har aldrig inträffat. Men om de hade inträffat hade de ägt rum i en tid 

då det varken fanns mobiltelefoner eller internet.  
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Ett 

 

 

Drömmen var alltid densamma. Det gjorde ingenting – det var hans favoritdröm. H an kunde den 

utan och innan men drömde den gärna varje natt i alla fall.  

Tyvärr drömde han den inte varje natt. Det var bara när han var berusad när han gick och la sig 

som han drömde drömmen. 

Det började med att han stod på taket till det gamla runda huset vid Slussen med en 

turboöverladdad megafon i handen. H an vände sig norrut, skådade med lycklig blick upp mot 

Munkbroleden och satte megafonen till munnen. 

”Giiiv... Akt!!” kommenderade han.  

En hel arme av bulldozers reste sina skopor. 

”Lääägg... An!!”  

Bulldozrarna sänkte skoporna till tjugo centimeter över marknivå. 

”Fraaammmååååt!” 

Dånet från hundratals enorma bulldozers rullade in över Dick O nanders huvud och vidare upp på 

Södermalm. Sakta men obevekligt körde de jättelika demoleringsmaskinerna över Gamla Stan. Med 

framstegsoptimismens obändiga kraft schaktade de ner de mångsekelgamla husen i vattnet vid 

Skeppsbron. Med ett gigantiskt schlurrrp slukade vattnet de nogsamt pulvriserade resterna av vad 

som en gång varit huvudstadens kärna.  

Ett par bulldozers hade problem med Kungliga Slottet. N ågra korta kommandon från Dick 

O nanders megafon var allt som behövdes. Inom ett par minuter var Slottet omringat av 

framstegsvänliga, dieseldrivna bortschaktningsmaskiner.  

Just när han skulle ge kommandot att jämna Slottet med marken vaknade han. Det gjorde han 

alltid, precis vid samma tidpunkt, varje gång han drömde drömmen. Det gjorde honom alltid lika 

irriterad.  

N är Dick O nander blev irriterad fick han mycket energi. Det spelade ingen roll att han hade 

kommit hem klockan två och somnat en timme senare. N är han vaknade klockan åtta och var 

irriterad över att Slottet fortfarande stod kvar i Gamla Stan blev han klarvaken.  

H an försökte somna om. Det gick inget vidare. H an försökte räkna får, men alla fåren var svarta, 

så det gick inte heller. H an försökte översätta nationalsången till uzbekiska, men efter ett  par 

minuter kom han ihåg att han inte pratade uzbekiska. 

N ågonstans längre ner i studentkorridoren hördes ett skratt. Det lät visserligen inte som ett skratt. 

Det lät mer som en häst som buktalade. Men Dick O nander visste att det var ett skratt. 

”Käften på dig, Vanlöse” mumlade han.  

Skrattet tillhörde H ugo Vanlöse, en av de ytterst få människor i världen som Dick O nander 

gillade. H ugo Vanlöse var kort, snäll, glad och pratade så fort att han en gång fått fortkörningsböter 

av en polis som stoppat honom för olaga vänstersväng. H ugo hade börjat berätta för polisen varför 

han svängt vänster och inte höger. Polismannen var präktigt ointresserad av H ugos förklaring. H an 

försökte avbryta H ugo flera gånger, men det gick inte eftersom H ugo var en av de få människor  

som kunde prata på inandningen. N är polismannen uttömt alla försök att avbryta det pilsnabba, 

oändliga ordflödet halade han fram bötesblocket och skrev ut en bot till H ugo för att ha pratat för 

många ord per minut.  
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H ugo Vanlöse hade aldrig förr blivit bötfälld. H an hade naturligtvis blivit förtvivlad och visste 

inte vad han skulle göra.  

Det visste däremot Greve Cykelhielm. 

”Stäm polisen!” var Greve Cykelhielms absoluta råd. 

Greve Cykelhielm var doktorand i juridik, åt alltid en omfångsrik middag och bodde i rummet 

mellan H ugo Vanlöse och Tage Laxcrantz. Men trots den substantielle Grevens råd tvekade H ugo. 

”Jag törs inte” sa han försiktigt. 

H an var lika försiktig som han var kort, snäll och pratglad.  

H ans enda fel var att han skrattade förfärligt. Vilket bidrog till Dick O nanders irritation.  

N är hans irritation nått en kritisk nivå, ungefär klockan kvart över åtta, insåg han att det var lika 

bra att stiga upp. Det spelade ingen roll hur bakfull han var, hur mycket kopparslagare han hade 

eller hur många glas Lagavulin han druckit igår kväll. H an kunde helt enkelt inte göra något annat 

än stiga upp, duscha, torka sig, raka sig, borsta tänderna och klä på sig.  

Tio minuter i nio lämnade han sitt pedantiskt stökiga studentrum och klev in i korridorens kök 

som en nykter, nyter och studiemotiverad fårskalle.  

Det satt redan folk i köket.  

”Godmorgon vida värld” deklarerade Dick O nander och stegade rakt fram till kylskåpet där han 

hade sin filmjölk, sin finska potatislimpa och sin farmors rårörda lingon.  

”Morr’n” mumlade Wolkenkratzer.  

”Mhm” mumlade Åsa. 

”Mhmm” mumlade Lisa. 

Ingen av dem tittade upp från sina dagstidningar. Utom den kortväxte Wolkenkratzer. H an tittade 

inte upp från Fantomen. 

”H a’ru hört den om påven och Raquel Welch?” frågade H ugo Vanlöse och började skratta innan 

Dick O nander ens hunnit svara. 

”För fan, H ugo” morrade Wolkenkratzer och tog sig för öronen. 

”Ja” ljög Dick O nander och satte sig bredvid Wolkenkratzer. 

”Jaså” sa H ugo besviket.  

”H an har berättat den fyra gånger redan” muttrade Wolkenkratzer. 

”Tre” rättade H ugo honom. 

”Vad du ser glad ut” sa Dick O nander till Wolkenkratzer. 

”H an fick nej av Greta igår!” lät H ugo alla få veta. 

Wolkenkratzer tittade upp på H ugo med mordisk blick. H ugos flin försvann på ett ögonblick. 

H an såg plötsligt ut som ett rådjur som stirrade in i strålkastarna på en annalkande bil. H an darrade 

till och tappade teskeden rakt ner i sin kaffekopp. Det varma kaffet stänkte på H ugos hand och fick 

honom att rycka till av smärta. I en våldsam reflex råkade H ugo smälla till Lisa på armen. Lisa 

vände sig ilsket mot honom – så ilsket en välkammad juridikstuderande blondin kan vända sig mot 

någon – vilket gjorde H ugo Vanlöse ännu räddare. H an ryggade tillbaks med sin stol och råkade 

krocka med tevens av-och-på-knapp. 

”Välkommen till Lattjo Lördag med Kurre och Murre!” ropade teven plötsligt. 

H ugo Vanlöse hoppade ännu högre på stolen. Förtvivlat kastade han ängsliga blickar på 

Wolkenkratzer, Lisa och teven och visste inte riktigt vem han var mest rädd för.  

Som tur var ingrep Dick O nander. H an rotade fram fjärrkontrollen och slog över till N isses 

Kulturkvart. Det mest stillsamma program den statliga televisionen någonsin producerat.  

N är H ugo inte längre kände sig angripen från tre håll lugnade han ner sig och återgick till sitt 

kaffe.  

Ett blont huvud med välkammat hår tittade in i korridoren.  

”Kommer ni, tjejer?” frågade huvudet. 
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”H ej, Mysa” sa Åsa. ”Lisa?” 

”Jag kommer” nickade Lisa.  

Ett ögonblick senare försvann de tre juridiska blondinerna ut ur köket och ut ur korridoren. 

Wolkenkratzer kastade en blick efter dem. 

”Tre exakt likadana stjärtar” mumlade han. 

Stämningen i köket lugnade ner sig så pass att ingen av de tre unga herrarna noterade att N isses 

Kulturkvart i själva verket utvidgats till N isses Kulturtimme. Det var inte förrän altandörren 

öppnades och Tage Laxcrantz kom in i köket som någon av dem ens rörde sig.  

”H ej Tage” mumlade Wolkenkratzer utan att titta åt honom. 

”Var har du varit?” undrade Dick O nander. 

”Du ser trött ut!” noterade H ugo Vanlöse. 

Tage ignorerade samtliga kommentarer. H an ställde sig i den öppna verandadörren med sina 

skrynkliga jeans och sin ännu skrynkligare t-shirt som enda beklädnadsplagg. Med viss 

ansträngning kisade han mot trion vid bordet.  

Det tog honom en stund att fixera blicken på Dick.  

”Du...” sa han med ett bakfullt rosslande. ”Vad fan hände på vägen hem igår?”  

”Ingen aning” svarade Dick. ”H ur så?” 

Tage pekade med tummen utåt parkeringen. Dick rynkade pannan. 

”Vad har du där ute?” undrade han misstänksamt.  

Tage skakade på huvudet och viftade åt honom att följa med. Dick följde misstänksamt efter 

honom ut på verandan.  

N ere på parkeringen stod Tages trimmade Amazon kreativt parkerad på platsen för 

studentbostädernas underhållspersonal. Tage öppnade förardörren, pekade med bägge händerna in i 

bilen och såg outgrundlig ut.  

”H är” sa han ihåligt. ”Kan du förklara det här?”  

Dick lutade sig in. I baksätet låg ett huvud med långt brunt hår. N edanför det bruna håret låg en 

stor mörk rock, som Tage bestämt hävdade tillhörde honom. 

Dick O nander sträckte på sig och ryckte på axlarna. 

”N ej...” sa han tveksamt. ”Såvida det inte är en kvinna, förstås. Då finns det alltid en förklaring.”  

”Jag har inte det blekaste minne av att jag tog med nå’n hem” deklarerade Tage Laxcrantz. ”O ch 

inte fan minns jag att jag körde hem igår.” 

”Det var H ugo som körde, men det minns jag inte” mindes Dick. ”Jag minns att du satt i baksätet. 

H ugo minns att jag satt i passagerarsätet. Det minns inte jag. O ch jag minns absolut inte att du hade 

en kvinna med dig i baksätet. H on kanske var osynlig när du raggade upp henne. Eller har du 

installerat en interdimensionell dörr i baksätet?”  

H ans metafysiska funderingar avbröts när det stora bruna håret rörde på sig. Ett par armar kom 

upp ur den mörka rocken, ett par händer gnuggade ett par sömndruckna ögon på en flicka som 

sakta vände sig om. 

H on la huvudet på sätets vinylklädsel, blundade och snusade vidare, men bara en kort stund. 

Sedan öppnade hon försiktigt ett öga, slöt det och öppnade det igen. En sekund senare satte hon sig 

upp med ryggen mot ryggstödet, drog rocken tätt intill kroppen och stirrade förskräckt på de två 

helt okända unga männen som stod i öppningen till förardörren. 

”Vilka är ni?” undrade hon medan hon förfärat såg sig om i bilen.  

”Dick O nander, till er tjänst!” sa Dick och sträckte fram handen med President N ixons 

kampanjleende på läpparna.  

Det hjälpte inte. Tvärtom. Flickan drog rocken ännu tätare intill kroppen. Dick slog ut med 

händerna och klappade Tage på axeln.  

”Grattis, ett prima exemplar” sa han och gick tillbaks in i köket.  
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* * * 

 

 

Professor Agaton Barnbeck var en energisk liten man. H an jobbade dagarna i ända, ofta även på 

helgerna. H an var framgångsrik, så framgångsrik att till och med regeringen hade börjat lyssna på 

honom. H an forskade och forskade, och The Journal of Economics hade nyligen kallat honom en 

av världens mest inflytelserika nationalekonomer. Professor Barnbeck ville gärna tro att det var för 

att han bedrev sådan banbrytande forskning, men han hade ibland en gnagande känsla av att hans 

inflytande lika gärna kunde bestå i att han var ordförande i kommitten för Det Stora, Jättefina Priset 

i ekonomisk forskning. 

Men hur det nu än var med den saken hade professor Barnbeck många anledningar att vara glad 

över vad han uppnått. Det enda professor Barnbeck egentligen inte var så glad över var att han var 

så kort. N ästan alla var längre än honom, inte minst den alltid lika irriterande professor Grabb.  

Till och med fru Barnbeck var längre än professor Barnbeck. 

Ju fler framgångar professor Barnbeck skördade, desto mer missnöjd blev han över att inte han 

inte kunde göra sig själv längre. För varje gång han blev intervjuad om ekonomisk politik i TV 

bannade han sig själv mer och mer för att han såg så kort ut. 

H an fru försökte trösta honom: 

”Men käre Agaton” sa hon så lent hon kunde. ”Det är väl ingenting att oroa sig för. Du är ju i alla 

fall proportionerlig. Allt är kort på dig.” 

Det var kanske inte den komplimang professor Barnbeck helst ville ha från sin fru.  

N är han skulle introducera årets vinnare av Det Stora, Jättefina Priset – en mycket framstående 

amerikansk nationalekonom – och hela världens blickar var på honom, tog han i all hemlighet på sig 

skor med extra inlägg för att bli en centimeter högre. De få gånger han undervisade studenter såg 

han alltid till att få göra det i klassrum där föreläsaren stod på ett upphöjt podium. 

En dag blev han intervjuad av en ovanligt lång kvinnlig TV-reporter. H ennes lika långa 

kameraman, eller kamerakvinna, rättare sagt, pekade kameran ner på honom.  

Det blev droppen. Professor Barnbeck kastade sig över telefonkatalogen. Frenetiskt letade han 

efter en klinik som gjorde hårplanteringar på mäns kala hjässor. I ett års tid odlade han nytt hår i 

förhoppningen att det skulle få honom att se längre ut.  

Det nya håret växte och tog sig, men professor Barnbeck såg fortfarande lika kort ut. 

En dag, när han gott och väl fyllt 50, insåg han att det inte fanns något mer att göra. H an skulle 

aldrig bli längre. Bara kortare.  

Den dagen blev han sur. H an förblev sur hela dagen. O ch nästa dag. 

Egentligen ville han inte vara sur. Men det var inte lätt att avsura när man var en framstående 

professor i nationalekonomi. H an visste faktiskt bara ett sätt att bli av med en sur min, och det var 

att bestämma. H an hade ett kliande behov av att bestämma, helst ofta och mycket.  

Men han kunde inte bestämma hemma. Där bestämde fru Barnbeck. Eftersom hon var längre än 

professor Barnbeck blev det allt som oftast som hon ville där hemma. Varje gång hans sju barn 

samlades runt middagsbordet tänkte han på hur mycket hans fru bestämt genom åren. 

I stället fick professorn bestämma på jobbet. Men där bestämde han desto mer. Det gjorde honom 

nöjd.  

H an hade lätt för att bestämma på jobbet. H ans aningen ettriga röst gjorde många försynta 

fosterlänningar lite skraja för honom. H ans ständiga leende, som egentligen kom sig ur en rejäl 

skopa osäkerhet, fick honom att se självsäker ut.  
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Styrelsen för institutionen där han jobbade tyckte att han var så duktig på att bestämma att de 

gjorde honom till prefekt. Plötsligt chefade han över alla professorer och lektorer. H an chefade 

alldeles extra mycket över den sorgliga lilla skara adjunkter som aldrig fått sin avhandling färdig.  

Dessutom chefade han över doktoranderna, inklusive Doktorand Rotorblad. 

”Vem är det där?” frågade han sin sekreterare när han råkade se Doktorand Rotorblads namn på 

en lista över doktorander. 

”Det är Doktorand Rotorblad” förklarade hans sekreterare.  

”H onom har jag aldrig träffat. Vilket rum sitter han i?”  

”H an sitter i Byggnad Fem, på andra sidan...” 

”Varför sitter han där?” ville professor Barnbeck veta. 

”För att vi inte har plats här” meddelade sekreteraren. 

”Vad skriver han sin avhandling om?” 

”Den ofantliga sektorn.” 

”Va?” 

”Den ofantliga sektorn.” 

”Vad är det?” 

”Det är den ofantliga sektorn.” 

Så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha folk som sitter och skriver avhandling om den ofantliga 

sektorn. Vem är hans handledare?” 

”Professor Grabb.” 

Det namnet gjorde alltid Professor Barnbeck på dåligt humör. Professor Grabb var längre och 

hade mer hår och en snyggare fru än Professor Barnbeck. Varje gång han var tvungen att prata med 

Professor Grabb blev han nervös och tvär av sig.  

Med en inte alltför tilltalande min i ansiktet gick Professor Barnbeck nedför den västra korridoren 

på institutionen, ända ner till den södra änden. Där öppnade han dörren till professor Grabbs 

kontor och klev in med hela sin nervositet på kavajslaget. 

”Vem har sagt åt den där Rotorblad att han får skriva om den ofantliga sektorn?” krävde professor 

Barnbeck att få veta, och det genast. 

Professor Grabb vände sig långsamt mot Professor Barnbeck. H an lutade sig tillbaks i stolen, 

knäppte händerna bakom huvudet och la upp fötterna på skrivbordet. H ans ansikte fylldes av ett 

gradvis ökande, jämnt fördelat leende. 

”Jag” sa han lugnt. 

”Vad är den ofantliga sektorn?” undrade professor Barnbeck med en ovanligt ettrig stämma. 

”Den offentliga sektorn” sa professor Grabb. 

”Den är väl inte ofantlig!” 

”N ej, det är den inte.” 

”Så varför skriver han om den ofantliga sektorn?”  

”Därför att han tycker att den är ofantlig.” 

Professor Barnbeck blev stum för ett ögonblick. 

”H ar du en doktorand som skriver om något som du inte håller med om?” frågade han till slut. 

”Tydligen” svarade professor Grabb och kliade sig i sitt grå, keynesianska skägg. 

”Så kan vi inte ha det” deklarerade professor Barnbeck. 

”Varför då?” 

Professor Barnbeck blev så häpen över frågan att han inte förmådde säga något. Det gjorde honom 

arg, så arg, faktiskt, att han stormade ut ur professor Grabbs kontor, fortfarande vit i ansiktet av 

ilska.  

”Gomorron, Barnbeck” sa professor Calvmage när de möttes i korridoren. 

”Samsyn!” svarade professor Barnbeck ilsket med andan i halsen. 
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”Va?” undrade en förvånad professor Calvmage. 

H an fick inget tyvärr inget svar. Professor Barnbeck gick in på sitt rum, slog igen dörren och slog 

på Upptagen-skylten. 

N är han var säker på att ingen såg honom där inne på kontoret, bakom den stängda dörren, satte 

han sig bakom skrivbordet, lutade hakan i händerna och fällde en stilla tår. Tåren rullade sakta 

nerför hans högra kind, nådde hakan och föll stillsamt ner på hans blekrosa skjorta.  

”Varför bråkar alla med mig?” snyftade han. ”Varför måste alla tycka så mycket om allting?”  

H an satt och tyckte synd om sig själv så länge att han nästan missade ett möte med studenten 

Frans Renskav. H an blev glad när han upptäckte att han fortfarande hade tid att träffa studenten.  

Professor Barnbeck tyckte om Frans Renskav. Inte för att unge herr Renskavs betyg var något att 

skryta med – det var mestadels godkänt med knapp marginal. N ej, professorns sympati för den 

unge studenten låg snarare på det mer ytliga planet. 

”Kanske du skulle pröva att odla hår på din flint” sa professorn när Frans Renskav slagit sig ner i 

besöksstolen. ”H är, ser du hur det växer där jag planterade hår?” 

Professor Barnbeck lutade sig fram. Den mestadels flintskallige Frans Renskav reste sig halvvägs 

ur stolen och tittade på professorns före detta kala hjässa.  

”E’re där nytt hår?” frågade han med rynkad panna. 

”Det är planterat!” sa professor Barnbeck stolt. ”Titta här, just här” och han pekade med ett finger 

på en plats där det inte fanns något hår alls. ”Ser du hur det växer!”  

Frans Renskav rynkade pannan. 

”Uh... ja” sa han, fastän han inte såg något annat än en kal fläck just där professorn pekat. 

H an satte sig ner. Professorn rätade på sig och såg stolt på unge herr Renskav. 

”Snart har jag mer hår än jag hade när jag var tjugo!” utropade professorn glatt. 

H an såg förtjust på Renskavs kala hjässa.  

”Då såg jag ut som du” log han. ”Jag skämdes och  tyckte jag var jätteful. Precis som du!” 

Frans Renskav såg på professorn med outgrundlig blick. Professorn fick för sig att Renskav inte 

uppskattade kommentaren. H an harklade sig, flackade med blicken och började plocka bland 

papperen på sitt skrivbord.  

”Jaha, joho, alltså” sa han snabbt. ”Vad var det vi skulle prata om idag?”  

”Vi å dom” sa Renskav. 

Professor Barnbeck kisade mot honom. 

”Vi å dom...” upprepade han utan att ha den blekaste aning om vad den unge studenten pratade 

om. 

”Ja, asså, professorn prata om dom som har jobb å dom som inte har jobb.”  

”Deet är dom och dom” mumlade professorn vidare. “Men om vi pratar om vi som har jobb och 

dom som inte har jobb...” 

”Å de e ju vi som är inne på arbessmurknaden å dom som e... uh... utanför...”  

”Innanför och utanför...” mumlade professor Barnbeck. ”Insiders och outsiders...”  

”Å dom utanför e ju dom som inte e innanför...” fortsatte Frans Renskav på malande 

stockholmska. 

”Det låter bra” sa professor Barnbeck. ”Men vi får nog sluta här. Jag måste forska.”  

”Uh, vadå?” 

”Insider-outsider teori. Ett fascinerande koncept. H ar aldrig tänkt på det förut. Jag måste genast 

skriva femtitre artiklar om det.” 

”Men... vi skulle ju prata om min ce-uppsats...” 

”Jaha, just det... fan också... ehm, den är bra. Du är godkänd.”  

”Men jag har ju inte skrivit den ännu...” 

”O kej, väl godkänd, då. H älsa din fru. Vad heter hon nu igen?”  
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”Fermenta.” 

”Så var det, ja” sa professorn, plockade fram ett anteckningsblock och glömde att Frans Renskav 

existerade i samma ögonblick som den unge studenten steg ut genom dörren till hans kontor. 

 

 

* * * 

 

 

Regeringssammanträdet skulle strax börja. Statsministern, en lång, smal man som mest liknade 

Pellepennan i det gamla barnprogrammet, satt vid kortändan av det långa sammanträdesbordet och 

fingrade nervöst på sina anteckningar. H an växlade ett par korta ord med kulturministern och fyllde 

på med ett lika nervöst skratt. H an nickade åt något som bara han och kulturministern hörde.  

Deras lilla personliga utbyte gjorde honom plötsligt osäker. H an sneglade ängsligt ut mot de andra 

ministrarna. Det var speciellt finansminister Fläck han ville kolla.  

Statsministern var rädd för finansministern. Innan finansministern blev finansminister hade han 

varit misshandelsminister och enligt envisa rykten tillbringat en och annan kväll på restaurang 

Ferrum i Kiruna. Därstädes hade han, återigen enligt envisa rykten, utdelat en och annan rak höger 

mot ett par andra restauranggäster.  

Men det var säkert bara rykten. 

Det gjorde dock inte statsministern tryggare. H an var orolig över att någon i hans 

socialdemokratiska regering föredrog att utdela raka högernävar i stället för raka vänsternävar. 

Dessutom tyckte han att finansminister Fläck hade en oroväckande stor röd fläck på sin näsa. 

Finansministerns humör var inte det bästa alla gånger. O m han mådde dåligt var det bäst att passa 

sig. Annars kunde finansministern spara pengar på ens departement. Det hade hänt 

försvarsministern för någon månad sedan. Finansministern hade varit butter och lite burdus som 

han ofta var på måndagmorgnar, och försvarsministern hade glatt berättat om sin roliga söndag med 

familjen och sin bror och hans familj. 

”Va’ ful du är” muttrade finansminister Fläck. ”Jag sparar hundra miljoner på ditt departement.”  

”M-m-men...” sa försvarsministern, alldeles blek av bestörtning. ”Vi ska ju köpa nya 

stridsflygplan nästa vecka...”  

”H undrafemti miljoner!” brusade finansministern och slog näven i bordet. 

Statsministerm mindes den episoden med förfäran. H an ville för allt smör i Småland inte 

provocera finansministern att spara mer pengar. Inte just nu i alla fall. Det var snart val och 

statsministern ville hemskt gärna bli omvald. O m finansministern sparade ännu mer pengar 

någonstans skulle folk bli arga och välja Calle Gossebarn till statsminister i stället.  

Statsministern råkade möta finansministerns blick. Till statsministerns glädje tycktes inte 

finansministern ha uppfattat att statsministern haft ett roligt litet utbyte med kulturministern. 

Däremot såg finansministern buttert på honom och pekade på sitt armbandsur. Statsministern log 

nervöst och nickade. 

”Eh... jaha...” sa han. ”Då är det... ehm... då hälsar jag er välkomna till veckans 

regeringssammanträde som vi ska ägna mest åt kulturpolitiska frågor.”  

Finansminister Fläck suckade uttråkat. Statsministern försökte ignorera det, men han noterade att 

kulturministern blev förnärmad och höll nästan på att säga något till finansministern.  

Minnet av episoden med försvarsministern fick kulturministern att bita sig hårt i tungan. 

”Aj” gnydde han. 

”Jaha” sa statsministern och tittade uppfordrande på kulturministern 

Kuturministern tog ett djupt andetag och såg ut över den församlade regeringen.  
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”Jo, som jag sa på förra sammanträdet så ska vi göra en stor satsning på en burkinafasisk 

kulturvecka i höst, och...” 

”En vafförnåge?” frågade arbetsmarknadsministern. 

”En burkinafasisk kulturvecka” upprepade kulturministern.  

”En burkavecka” mumlade finansministern. 

”Vad är det?” undrade utrikesministern. 

”En kulturvecka är en vecka då vi...” började kulturministern. 

”N ej, inte det” sa utrikesministern. “Den där burkan.”  

”Burkan?” 

”Burkafascistisk” sa finansministern. 

”Burkinafasisk” upprepade kulturminister en aning förnärmat. 

”Just det” sa utrikesministern. ”Vad är burkafasisk?”  

”Bur-kiii-na-fasisk” förklarade kulturministern en aning mer förnärmat. 

”Det är en maträtt” visste socialministern. 

”N ej, det är ett musikinstrument från Ekvatorialguinea!” hävdade biståndsministern bestämt. 

”En maträtt!” vidhöll socialministern. 

”Ska vi laga ekvatorialguineisk mat i en hel vecka?” undrade skatteministern oroligt. 

”Käften, Tore” muttrade finansministern. 

Prat om mat gjorde honom hungrig. Kulturministern var däremot inte alls hungrig. H on slet 

förtvivlat sitt hår. 

”Allt jag vill” snyftade hon, ”är att vi ska ha en vecka då vi kan uppskatta kultur från Burkina 

Fasu! Är det för mycket att begära??” 

”Är det ett land?” undrade glesbygdsministern. 

”I Afrika” nickade utrikesministern och pekade med viktig min på en karta i sin kalender. 

”H ar de bananer där?” ville finansministern veta.  

H ans mage knorrade. 

”Det vet jag inte” sa utrikesministern osäkert. 

”Jag kan slå upp det på internet” föreslog biståndsministern. 

”Det går inte” sa industriministern. ”Al Gore har inte uppfunnit internet ännu.”  

Kulturministern snyftade och tittade förtvivlat på statsministern. 

”Ehm, jaha...” sa statsministern trevande. ”Kanske vi ska försöka fatta nå’t slags beslut här.”  

”Jag tycker det låter spännande” fnittrade utbildningsministern.  

Finansministern imiterade hennes fnitter med butter min. Utbildningsministern såg på honom, 

svalde oroligt och rodnade. 

”Kurt O rvar” sa statsministern och vände sig till finansminister Fläck. ”Vad tycker du?”  

”Bara det inte kostar några pengar så får väl Elma ha hur många jävla burkaveckor hon vill” 

muttrade finansministern. 

Statsministern såg sin chans. 

”N ågon emot? Ingen? Bra! Då har vi burkinafasisk kulturvecka i oktober.”  

Med ett blixtsnabbt klubbslag avslutade han mötet. Kulturministern såg bestört på honom. H an 

gjorde en gest mot henne och sneglade mot finansministern. Så fort Kurt O rvar Fläck lämnat 

rummet lutade han sig mot Elma Svalfinger och sa lågt: 

”O roa dig inte... vi för över pengar från regeringskansliet. På det sättet slipper vi blanda in Fläck.”  

Kulturministern torkade en tår och log. 

”Tack” sa hon vekt.  

Statsministern gav henne en kram och skyndade sig tillbaks till sitt kontor. H an försökte glömma 

att finansministern fanns. Det var inte så lätt. Finansministern var kort, bred, påstridig och burdus. 

Inte någon man glömde bort i första ledet.  
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Finansministern glömde inte heller bort att han fanns. H an var tvärtom nöjd med att finnas, 

speciellt dagar som denna då han kunde säga nej till andra ministrar som ville ha mer pengar.  

H an drog ut sin skrivbordslåda, tog upp en flaska isländsk snaps och slog upp en liten en åt sig. 

Den smakade gott, men gjorde honom också hungrig. N är han blev hungrig blev han ännu buttrare. 

N är han blev butter ville han spara pengar på något. 

H an ångrade att han ätit frukost före regeringssammanträdet. Annars hade han kunnat spara 

pengar åt en hel massa ministrar på en gång.  

Plötsligt mindes han utbildningsministerns fnitter igen. H an imiterade det återigen för sig själv 

och slog upp en liten snaps till. Medan han sakta drack den tänkte han på kulturministerns 

burkinafasiska kulturvecka. Det var då en jävla tur att han hade kunnat spara bort pengarna till den 

där veckan, tänkte han och var övertygad om att den inte skulle bli av om han inte gav dem pengar 

till det.  

Men bara det att hon haft mage att fråga efter pengar fick honom att muttra dovt.  

”Att folk aldrig lär sig... varför måste alla dumskallar tycka så olika hela tiden? Varför kan inte alla 

tycka att vi borde spara mer pengar?” 

H an avslutade snapsen. 

”Varför kan inte alla tycka som jag??” sa han högt till sig själv och slog handflatan i skrivbordet. 

H an blev plötsligt pinknödig. På väg genom korridoren ner till toaletten mötte han sin senast 

anställda politiskt sakkunnige. 

”Godmorgon, statsrådet” sa Tommy Tulpan artigt. 

”Samsyn” sluddrade finansministern och gick in på toaletten. 

”Va?” undrade Tommy Tulpan. 
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Två 

 

 

Det började dra ihop sig till gasque igen. Som alla andra gasquer var den här gasquen till för att fira 

något jättviktigt. Den hade instiftats av några studenter för många år sedan. De hade suttit på ett av 

studentbiblioteken en tisdag eftermiddag och haft tråkigt. 

”Är det inte dags för en gasque snart?” hade den förste undrat. 

”Inte snart nog” hade den andre sagt. 

”N ågon borde fixa en gasque” tyckte den tredje. 

”Vi frågar någon om någon kan fixa en gasque” föreslog den förste. 

”O m någon fixar en gasque kan vi gå på någons gasque” insåg den andre. 

”N ågons Gasque!” utropade den tredje. ”Det är hög tid för N ågons Gasque!”  

Således fick gasquen sitt namn. Den var till för att fira att N ågon hade instiftat en Gasque. 

Fröken Achselclaph ville inte gå på N ågons Gasque. Dick O nander ville veta varför. 

”H ar inte tid” sa Fröken Achselclaph kort. ”H ar en tenta på fredag.”  

”Du tänker väl inte sitta och plugga klockan ett på natten?” undrade Dick. 

”Jag läser ju dubbelt, har du glömt det?” nästan snäste Fröken Achselclaph. 

Dick O nander hade glömt att Fröken Achselclaph läste dubbelt. H an glömde det mesta när han 

såg henne. H on var nämligen geometriskt perfekt. 

”Ett par timmar kan du väl komma i alla fall?” tyckte Dick. ”Det blir skitkul. Årets bästa 

maskerad.” 

”Jag gillar inte maskerader” ljög Fröken Achselclaph. 

”Förra året var du ju utklädd. Servetris på H ooters. Väldigt övertygande.”  

H an svettades bara han tänkte på minnet. 

”Jag måste plugga” avslutade Fröken Achselclaph konversationen och  gick.  

Dick O nander satt kvar vid cafebordet utanför Kårens H us mitt på campus och tittade efter 

Fröken Achselclaph som med raska steg gick bort mot nationalekonomiska institutionen. 

”Angenäm utsikt.” 

Dick vände sig inte om. H an kände igen Tage Laxcrantz’ röst. 

”H ar du sett Greve Cykelhjelm?” undrade han medan Tage satte sig. 

”N ej. H är, ät lite lunch.” 

Tage gav honom en varm korv med bostongurka och senap. 

”H an ska tydligen klä ut sig till balettdansös i kväll” sa Dick och tog en tugga av korven.  

”Balettdansös” skrockade Tage. ”Greve Cykelhjelm är så fet att han skulle kunna klä ut sig till en 

hel danstrupp.” 

”H an är så fet” mumlade Dick mellan tuggorna, ”att han har fått sitt eget postnummer.”  

”H an är så fet” noterade Tage, ”att om vi leker kurragömma kan  han gömma sig bakom 

Kebnekajse.” 

”H an är så fet” ansåg Dick medan han avslutade korven, ”att han måste ha ryska rubel i ena fickan 

och brittiska pund i den andra.” 

”H an är så fet” föreslog Tage, ”att på en skala från ett till tio är han en 747:a.”  

”Ja’nte alls fet!” 

Greve Cykelhjelm lade sin omfångsrika hand på Dicks axel. 

”Där är du ju!” utbrast Dick och torkade sig om munnen. ”H ar du hittat en ballerinadräkt till i 

kväll?” 
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Greve Cykelhjelm satte sig tungt på stolen bredvid Tage. Den knakade betänkligt. 

”Inte ännu” sa han besviket. ”Men det vore kul, eller hur?”  

H an log ett självironiskt leende. 

”Jag är så långt från en balettdansös du kan komma.”  

Dick och Tage instämde. 

”Men” sa Tage med emfas, ”om du vill vara balettdansös så ska du fanimej få vara balet tdansös. 

Jag tror jag vet var du kan få tag i en ballerinadräkt i din storlek.”  

”Var då??” undrade Greve Cykelhjelm ivrigt. 

”Studentteaterns förråd.” 

Dick sken upp: 

”Tage är ett geni!” utbrast han. ”De hade ju den där sumobaletten förra året! De borde ha n ågra 

dräkter kvar.” 

”Men hur kommer vi åt dom?” undrade Greve Cykelhjelm. ”H on den där teaterchefen är fan inte 

lätt att tas med.” 

”Urbelina von Silberlöffel” sa Dick och Tage med en röst. 

O ch det var ju ett problem, förstås. Studentteaterns lokaler var notoriskt låsta. Urbelina von 

Silberlöffel tänkte inte tillåta att en händelse för ett par år sedan skulle upprepas. Då hade teatern 

just satt upp en mycket seriös pjäs om den franske kungen Ludvig XIV och förvarade ett stort antal 

mycket välsydda kostymer i förrådet.  

”Det var hon som blev så arg efter sista föreställningen” mindes Greve Cykelhjelm. ”Flera 

kostymer försvann. De dök upp ett på föreläsningar på Samhällsvetenskapliga Fakulteten två dagar 

senare. Med studenter i dem. Fast ingen lyckades komma på vilka de där studenterna var.” 

Dick och Tage utbytte en snabb blick, harklade sig diskret och låtsades som det regnade. 

”Jag vill ha en av de där sumoballerinadräkterna” envisades Greve Cykelhjelm. 

”Fråga Urbelina om du får låna en” föreslog Tage. 

”H on gillar inte mig” klagade Greven.  

”Varför inte det?” 

”H on tycker jag är för fet.” 

”Det är inget fel på att vara fet” deklarerade Dick. 

”N ågra av mina bästa vänner är feta” tillade Tage. 

”Jag vill klä ut mig till ballerina” insisterade Greven. 

De funderade.  

O ch funderade. O ch funderade.  

O ch så: 

”Jamen så klart!” sa Dick plötsligt. ”Vem jobbar på studentkårsexpeditionen idag?”  

”Charlie” sa Tage. ”H ur så?” 

”Trodde väl det” log Dick försmädligt och lämnade sällskapet. 

”Vad flög det i honom?” undrade Greve Cykelhjelm. 

”H an gillar att jäklas med Charlie” sa Tage och tände en ofiltrerad cigarett. 

 

 

* * * 

 

 

Samma dag som Dick O nander, Tage Laxcrantz, Greve Cykelhjelm och åtskilliga andra studenter 

förberedde sig för N ågons Gasque, släppte den trivsamma Centralbyrån för Ekonomisk Statistik en 

ny rapport om den ekonomiska tillväxten i Fosterlandet. Det var inte många som visste om det. Det 

var inte många som brydde sig om den ekonomiska tillväxten.  
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Ännu färre tyckte att det var roligt med ekonomisk tillväxt. 

Finansminister Fläck var faktiskt en av dem som tyckte det var roligt med ekonomisk tillväxt. O ch 

det var kanske tur det. H an var ju trots allt landets finansminister.  

”Det ser inte bra ut” sa Tommy Tulpan försiktigt när han satt mittemot finansministern och 

berättade om rapporten. 

”Vadå inte ser bra ut” muttrade finansministern.  

””BN P växer bara med två procent om året” fortsatte Tommy Tulpan. ”O ch vi behöver ju tre 

procent om vi ska...” 

”H it med den där rapporten!” begärde finansministern och sträckte sig efter papperet i Tommys 

hand.  

Insinktivt gav Tommy Tulpan rapporten till finansministern. H an ryckte till när finansministern 

burdust snappade åt sig papperet och muttrade något ohörbart. Ängsligt kastade Tommy Tulpan en 

blick på Glas Ekollon, finansministerns rådgivare som satt bredvid Tommy. 

Glas Ekollon log nervöst tillbaks. Det gjorde inte Tommy Tulpan särskilt mycket lugnare. 

”Mmhmm...” hummade finansministern medan han läste rapporten. ”Jaha... jaså... fan också...”  

H an såg mer och mer surmulen ut. Till slut knycklade han ihop rapporten och kastade den mot 

papperskorgen. H an missade. Pappersbollen studsade mot väggen och rullade iväg in under en 

bokhylla.  

”Vi borde nog göra något åt det här med tillväxten” sa Glas Ekollon försiktigt. 

”Det är dom där jävla skatterna” sa finansministern buttert. ”H ela regeringen och partiet... och 

Vig Barm som chefar på LO ... alla vill de ha höga skatter. Tror fan vi inte får nån tillväxt med de här 

skatterna.” 

”Marginalskatterna är verkligen höga” inflikade Tommy Tulpan. 

”O nekligen” nickade Glas Ekollon. ”Marginalskatterna är väldigt höga.”  

”O ch vi har fått slita ont politiskt för att få upp dom så högt” fyllde Tommy i. 

”Marginalskatterna är ett jävla skit” sa finansministern långsamt, ”som vi har baxat ända hit.”  

H an såg ut att vara på särskilt dåligt humör idag. 

”Eh...” harklade sig Glas Ekollon. ”Jo... d-det var en sak till... där i rapporten, där...” 

”Vadå?” undrade finansministern och tittade längtansfyllt ner i sin skrivbordslåda där Jack Daniels 

låg och tog sig en tupplur. H an sträckte sig ner i lådan och fingrade på sitt favorit-whiskyglas. 

”Jo, det var så...”stammade Glas Ekollon, ”att, ehm... på grund av den l-l-låga tillväxten... så har 

skatte... ehm, skatteinkomsterna minskat, och... eh, Tommy?”  

Tommy tittade förskräckt på Glas. Finansministern tittade upp från sitt glas och fäste blicken på 

Tommy. Tommy blev så rädd att hans begynnande flint blev alldeles blank av svett. 

”Vaereom?” ville finansministern veta. ”Ut med språket, annars höjer jag momsen!”  

”J-j-jo... v-vi har... vi har fått ett undeschkott...” rosslade Tommy fram. 

”Ett vaförnåge??” brusade finansministern upp. 

H an spände blicken i Tommy så Tommy riktigt kände hur det brände till i huvudet. 

”Ett ickeöverskott...” sa Tommy. ”Ett sludderundergott... ett blunderflunderspott... ett 

undervattensslott...” 

”E-e-ett budgetunderskott!” sa Glas Ekollon så fort att det nästan inte gick att höra vad han sa. 

Finansministern satt som fastfrusen i sin stol ett ögonblick. H ans blick försvann någonstans i 

fjärran. H ans händer låg så tungt på skrivbordet att de nästan sjönk genom bordsskivan.  

H ans andning blev tyngre. 

Sakta blev han blekare och blekare. Till slut var han vit i ansiktet av ilska. 

H änderna gled ut mot skrivbordssidan. Medan hans ögon smalnade till underskottstecken grep 

han tag om skrivbordet på kortsidorna. H ans lungor tömdes på luft och för ett ögonblick såg det ut 

som om han frusit till sten.  
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En evighet rymdes i en enda sekund. 

Så drog finansminister Fläck ett oändligt andetag genom näsan, så nästan all luft försvann i 

rummet. Armarna började darra och han öppnade munnen på vid gavel. Med ett vrål som hördes 

hela vägen till H allstahammar reste han sig upp, lyfte skrivbordet över sitt huvud och skakade det 

upp och ner. 

Glas Ekollon och Tommy Tulpan stirrade i ren fasa på sin chef. Utbrottet blev bara värre och 

värre, vrålet ur finansministerns strupe blev allt starkare. Sekunderna gick, finansministern vrålade, 

skrivbordet skakade, lådorna åkte ut och flaskan med Jack Daniels for i golvet.  

”Det här är helt overkligt” viskade Glas.  

”Ingen kan va så där stark” instämde Tommy.  

”Bäst du talar om det för honom” föreslog Glas. 

“Jag?” 

“Ja, du.” 

“Varför jag?” 

“Därför.” 

Tommy såg förbryllat på Glas Ekollon som viftade åt honom att säga till finansministern. Tommy 

hade ingen lust, men eftersom han var fanatisk socialdemokrat och levde enligt devisen Alla för 

Partiet, Partiet för Alla över Klippkanten, gjorde han till slut som Glas Ekollon sa. H an lutade sig 

fram mot finansministern, viftade försiktigt med handen och lyckades fånga den rytande Kurt 

O rvar Fläcks uppmärksamhet.  

”VADÅ?!?!” vrålade finansministern åt honom. 

”Eh... jo, kanske finansministern skulle sätta ner skrivbordet igen.”  

”Varför det??” 

”Jo, ingen kan vara så stark att han kan lyfta ett skrivbord av ek  över sitt huvud.” 

Finansministern tittade förbryllat på honom. Sedan lyfte han blicken och såg på skrivbordet. O ch 

på Tommy. O ch på Glas. O ch på skrivbordet igen. 

”Å fan” sa han lugnt, satte ner skrivbordet, satte sig i stolen igen och rättade till slipsen. ”Jaha, ja, i 

så fall. Var var vi?” 

”Budgetunderskottet” påminde Glas honom. 

”Just det, ja” muttrade finansministern. ”Jaha, vi kanske behöver lite råd utifrån om det här. Du, 

Tommy. Du pluggar ju på universitetet.” 

”Eh... ja...” 

”Spring upp till den där  Barnbeck och fråga honom om det är en god ide att vi sparar i budgeten.”  

”O kej.” 

”Gå dit bägge två, förresten. Fråga också om...” började finansministern men avbröt sig själv när 

han såg den sönderslagna flaskan på golvet.  

H ans min förbyttes på ett ögonblick. Den normalt buttra uppsynen ersattes med det lilla barnets 

sorgsenhet över en leksak som gått sönder. 

”Min flaska” gnydde han plötsligt. ”Min fina flaska...”  

Glas petade på Tommys arm. Tommy tittade förvånat på honom. Glas gjorde en gest mot dörren. 

Tommy insåg vad Glas menade. H an nickade instämmande, reste sig diskret och smög tyst på tå 

iväg från skrivbordet. Glas följde honom hack i häl. Med ängsliga blickar mot finansministern 

tassade de iväg så kvickt de kunde. 

Det sista de hörde innan de stängde dörren var finansministerns vemodiga sång: 

”Sorgerliga flaskor spricka, än på detta mitt kontor... sorgerligast är dock denna, som var fin och 

full och stor...” 
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* * * 

 

 

Charlie var en välkammad, välklädd, välanpassad och välartad student. Dick O nander var 

ingetdera. Kanske var det därför Charlie inte gillade Dick O nander. Speciellt inte när Dick O nander 

klev in på studentkårsexpeditionen. 

”Vad vill du då?” frågade Charlie i ett tonfall som sa att han helst skulle vilja köra Dick på porten 

men inte vågade. 

”Varför kör du mig inte på porten?” undrade Dick roat.  

Charlie svarade inte. H an försökte koncentrera sig på att sortera nya medlemsansökningar. Det 

gick inte så bra. H an sneglade nervöst på Dick O nander. 

”Var är din flickvän?” undrade Dick jovialiskt och såg sig om i rummet. 

”H ur så?” ville Charlie veta. 

Flickvännen kom ut från ett angränsande kontor. 

”Charlie, jag...” började hon men avbröt sig när hon såg Dick O nander stå mitt i rummet. 

H on rodnade en sekund och slog ner blicken. Dick såg på henne och log. 

Charlie gjorde allt för att inte titta upp. 

”Gomiddag” sa Dick och log ännu mer. 

Flickvännen svarade inte. H on slängde med sitt långa, blonda hår och snörpte på munnen. 

”H är, Charlie” sa hon forcerat. ”Jag har sorterat alla ansökningar till medicinska fakulteten.” 

”Tack, Lovisa” sa Charlie. 

”H ej, Lovisa” log Dick. 

Lovisa undvek medvetet att se på Dick. H on knyckte på nacken så det blonda håret återigen 

svängde och slängde. Med nervösa steg travade hon snabbt iväg in i det angränsande kontoret igen 

och stängde dörren. 

”Vad vill du, Dick?” undrade Charlie med en anstrykning av desperation i rösten. 

”Vad tog det åt henne?” frågade Dick retsamt. 

”Vill du va’ snäll och gå” bad Charlie. 

Dick gick fram till Charlies skrivbord. H an lutade sig mot skrivbordsskivan och korsade armarna 

över bröstet. 

”Du, Charlie” sa han filosofiskt. ”Du och Lovisa tänker gifta er nån gång nästa vår, eller hur?”  

Charlie såg förfärad ut: 

”Du får inte komma på bröllopet!” utbrast han. 

”N ämen, Charlie!” klagade Dick och spelade djupt  sårad. ”Ska du riva min själ ur mitt hjärta och 

stampa på den?” 

”Själen sitter inte i...” började Charlie innan insåg att han klivit i Dicks fälla. ”Det blir bara för 

familjen. En liten tillställning.” 

”Familjeband är ju nära relationer” funderade Dick. ”Både nya och... gamla. Både långa och... 

korta. I så fall skulle man ju kunna säga att jag tillhör Lovisas familj...”  

Charlie tittade på Dick, vit i ansiktet av ilska. H an bet sig i läppen och höll krampaktigt tag om en 

kulspetspenna. 

”Du... får inte... komma... på bröllopet” vidhöll han sammanbitet. 

”N u är det ju så här” fortsatte Dick som om han inte hört Charlie, ”att så länge bara Lovisa och 

jag vet om...” 

”Vad vill du?!” utbrast Charlie. ”Jag gör vad som helst, bara du... går din väg och... inte kommer  

på mitt och Lovisas...” 

”Ge mig nyckeln till studentteatern” begärde Dick. 

Charlie stirrade på honom. 
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”Åh nej” började han. 

”Åh jo” svarade Dick. 

”V-v-vad... vad ska du ha fatt i?” 

”Det har du inte med att göra.” 

”Urbelina kommer att bli jättearg.” 

Dick väntade. 

”H on kommer att explodera” sa Charlie vekt.  

Dick log men sa inget. 

”Al... aldrig” mumlade Charlie. 

Dick lutade sig ner mot Charlie. H an var längre, bredare över axlarna och hade betydligt större 

överarmar än Charlie. Charlie ryggade instinktivt bakåt. 

”O m du inte ger mig nyckeln till studentteatern kommer jag att komma till ditt bröllop.”  

Charlie såg på honom med vattniga ögon. 

”O ch äta frukost, lunch och middag” lovade Dick. 

Charlie svalde och bleknade ännu mer. 

”O ch jag kommer att ta med mig Tage Laxcrantz.” 

”Åh nej...” rosslade Charlie och skakade i ren fasa. ”Inte T-T-Tage också...” 

Dick sträckte fram en hand. Charlie såg på handen. H ans armhålor producerade kaskader av svett. 

”O kej” viskade han. ”Men bara den här gången...” 

H an gav Dick nyckeln till studentteatern. 

”V-Vad vill du ha därifrån?” pep Charlie med darrande röst. 

”En ballerinadräkt” berättade Dick och försvann i ilfart nedför närmsta trappa. 

 

 

* * * 

 

 

Tommy Tulpan hade egentligen tänkt gå raka vägen hem från finansdepartementet. H an ville 

komma hem till studentkorridoren så fort som möjligt så han kunde svida om och göra sig i ordning 

för N ågons Gasque. Men Glas Ekollon insisterade på att de genast skulle åka upp till professor 

Barnbeck. 

H an var rädd för vad finansministern skulle säga om de väntade med att träffa professorn. 

”H an kanske blir arg” sa Glas med darrande stämma. 

Tommy Tulpan log nervöst men sa ingenting. H an gillade inte heller när någon blev arg. H an 

gillade inte när folk tyckte olika. H an gillade när folk tyckte lika. Då blev det inga argument.  

”Konsensus” mumlade han när de tryckte på knappen utanför professor Barnbecks rum. 

”Va?” undrade Glas Ekollon.  

Tommy svarade inte. Lampan på professorns dörr lyste grön. 

Professor Barnbeck var fullt sysselsatt med att vända och vrida på en graf över 

sysselsättningsstatisik. 

”H är” sa han och höll upp den för Glas och Tommy. ”Titta här. O m man mäter över hundra år 

finns det ingen trend i arbetslösheten. Så Says Lag gäller på hundra års sikt.”  

”Fascinerande” sa Glas utan ett uns av intresse i rösten. 

”Så vad vill finansministern?” undrade professorn. 

”H an vill veta vad vi kan göra åt budgetunderskottet” förklarade Tommy. 

”Ge barnen mer hemläxor.” 

”Va?” 

”Ge barnen mer...” 
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”H ur hjälper det mot budgetunderskottet?”  

”Ingen aning” sa professorn och ryckte på axlarna. ”Jag såg nån artikel i en ekonomisk tidskrift 

om det. Vete fan hur de kom fram till det.” 

”Kanske vi ska minska utgifterna också?” försökte Glas. 

”Va? Jo... jo, det också” nickade professor Barnbeck medan han försökte dela upp sina gem i två 

grupper. ”Titta här. De här är inne, de där är ute. De här är insiders, de där är outsiders.”  

”Insiders? På aktiemarknaden?” 

”Arbetsmarknaden?” missförstod professorn. ”Just det.”  

”Så var tycker professorn att vi ska spara?” undrade Tommy. 

Professor Barnbeck tog insider-gemen och började länka ihop dem till en lång kedja.  

”Man måste alltid kolla efter den svagaste länken” sa han med blicken stadigt fäst på den växande 

gemkedjan.  

”Den svagaste länken i budgeten?” undrade Glas. 

”Den som inte håller i kedjan” mumlade professorn och granskade gemen. ”Den som inte ser ut 

som de andra. De som inte ser samma ut.” 

”Samma syn” tänkte Tommy högt. 

Professorn vände sig mot honom med ett brett leende på läpparna. 

”Just det!” utbrast han. ”Man måste ha samsyn!” 

”Det var ju precis vad finansministern sa!” log Tommy. ”H an pratade om samsyn häromdan när 

jag frågade honom hur han mådde.” 

”Samsyn om att spara i budgeten, med andra ord” sa Glas Ekollon i ett ivrigt försök att hänga med 

i konversationen. 

Professor Barnbeck såg förbryllat på honom. H an öppnade munnen för att säga något när hans 

telefon ringde. 

”Ursäkta, jag måste ta det här” sa han. ”Det är  vice riksbankschefen. Vi ska bada bastu på fredag 

kväll. H älsa finansministern att han är välkommen.”  

Medan Glas Ekollon åkte tillbaks till finansdepartementet för att rapportera de kristallklara råd de 

fått från professor Barnbeck gick Tommy Tulpan raka vägen hem till studentkorridoren.  

”Var har du varit hela dan?” undrade Tage Laxcrantz när Tommy kom in i korr idorens kök.  

”Finansdepartementet” mumlade Tommy.  

”Kul extraknäck” nickade Tage. 

”H ur är det att jobba åt finansministern?” ville Dick O nander veta. 

Tommy svarade inte omedelbart. H an såg osäkert på Dick.  

Tage log lätt. 

”Jaså så illa” skrockade han. 

”Inte alls!” protesterade Tommy lamt.  

”Vad gör ni där hela dagarna?” undrade Dick. 

”Vi sköter rikets finanser” visste Tommy att berätta, med en väl synlig dos av stolthet i rösten. 

”Rikets finanser sköter sig själva” påpekade Tage. 

”Finanserna är stora nog att ta hand om sig själva” sa Dick. 

”Är det inte budgetunderskottet som är stort nog att ta hand om sig självt?” mindes Tage. 

”Vi pratade faktiskt om budgetunderskottet idag” slant Tommy med tungan. 

”Varför det?” undrade Tage. ”Vi har ju inget budgetunderskott.” 

”Man kan inte prata om det man inte har” hävdade Wolkenkratzer, som just kom in i köket. 

H an satte sig bredvid Tommy Tulpan och bredde ogenerat ut sina osorterade utgåvor av 

Fantomen framför sig. Tommy drog sig irriterat åt sidan.  

”Vi har faktiskt ett budgetunderskott” avslöjade han. 

”Jaså minsann!” utbrast Dick. ”Varför skriver inte tidningarna om det?”  
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Tommy skruvade obehagligt på sig. H an bannade sig själv tills han kom ihåg att det stått om 

underskottet i Centralbyråns rapport. 

”Det stod om det i Centralbyråns rapport” sa han lättad. 

”Den trivsamma Centralbyrån” nickade Tage. 

Plötsligt började Wolkenkratzer skratta. H ans skratt accelererade snabbt från skojigt till 

hysteriskt. H an skrattade och skrattade och trillade av stolen. Dick O nander och Tommy Tulpan 

tittade fascinerat på honom. Tage Laxcrantz kastade en blick på honom och återgick till att leta i 

Dagens Dumheter efter någon artikel som nämnde budgetunderskottet. 

”Jag hade ingen aning att budgetunderskott var så skojiga” sa Dick. 

Wolkenkratzer fortsatte skratta medan han pekade mot köksdörren. 

”Titta!!” skrek han förtjust och skrattade ännu högre. 

”Titta på vadå?” undrade Tage ointresserat, med blicken fästad på tidningens ekonomisida. 

”Greven!!” tjöt Wolkenkratzer. ”Men titta, då!”  

Dick, Tage och Tommy vände sig mot dörröppningen.  

”Den passar!” sa Tage och brast i skratt. ”Den passar fanimej! Bra jobbat, Dick!”  

Greve Cykelhjelm såg verkligen ut som en ballerina. H ans ögon glänste av lycka. 

”En enda gång i livet ville jag vara ballerina” log han. ”Den gången är idag. Tack för dräkten, 

Dick.” 

”Glöm det” sa Dick. 

”Aldrig i livet!” deklarerade Wolkenkratzer och skrattade vidare i godan ro. ”Det här glömmer jag 

aldrig så länge jag lever!” 

Plötsligt förbyttes Greve Cykelhjelms blick från lycka till osäkerhet: 

”Tror ni jag kan ragga brudar så här?” frågade han. 

Det blev alldeles tyst i köket. Till och med Wolkenkratzer slutade skratta. Tystnaden bröts inte 

förrän Dick diskret harklade sig. 

”Uh... självklart” sa han. 

”Absolut” instämde Wolkenkratzer och kravlade sig upp på sin stol igen. 

”Säkert flera miljarder” sa Tage och återgick till tidningen. 

Tommy Tulpan log ansträngt och försökte att inte säga något. 

”Vad ska ni klä ut er till?” undrade Greve Cykelhjelm. 

”David Sylvian” sa Wolkenkratzer. 

”Vem är det?” undrade Greven. 

”Jan Tinbergen” sa Tage. 

”Ekonometriker” förklarade Dick med en tumme pekande mot Tage. 

Det gjorde inte Greven klokare. 

”Du då?” frågade han Dick. 

”Ett budgetunderskott.” 

”Va??” undrade Greve Cykelhjelm förvirrat. 

Tage var den enda som skrattade.  

”Då måste du ha ett underskott av kläder på dig” skrockade han. 

”Budgetunderskott” sa Greven och smakade på ordet. 

”Budgetunderskott” instämde Dick medan han klev upp från köksbordet. 

”Budde-budde-budde-budde...” nynnade Tage och Wolkenkratzer. 

”Budgetunderskott” fortsatte Dick och lämnade köket. 

 

 

* * * 
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N är klockan blev halv åtta på kvällen började Dick O nander och Tage Laxcrantz får gasque-feber. 

De trampade småirriterat runt utanför huset i väntan på att resten av korridoren skulle bli klara.  

Tage Laxcrantz bar grå gabardinbyxor, svarta skor, skjorta, slips, vit expertock, teleskoppenna och 

tjocka bakelitglasögon.  

”Ska det där föreställa Jan Tinbergen?” undrade Dick.  

”H ar du nånsin sett Jan Tinbergen?” replikerade Tage. 

”N ej. H ar du?” 

”N ej.” 

”Så hur kan du veta hur han ser ut?” 

”H ur kan du veta att jag inte ser ut som honom?”  

H uset flödade av utklädda studenter. Det fanns åtskilliga exemplar av Läderlappen, Stålmannen, 

Marilyn Monroe, President N ixon, Winston Churchill och Joakim von Anka, samt två nästan 

identiska Josef Stalin.  

På väg ut till en väntande limousine blev Dick och Tage omsprungna av en liten trollkarl med 

kvast och runda glasögon. 

”Vem är det där?” undrade Tage. 

”H ugo Vanlöse” sa Dick. 

”Vem föreställer han?” 

”Ingen aning.” 

”Gentlemen, take polaroids” bad en man med lång, sned lugg och kinesiska skor. 

H an räckte över en kamera till Dick och såg uppfordrande på honom. 

”Inte illa, Wolkenkratzer” sa Dick och tog ett par polaroidbilder på honom. 

”Ta en bild på mig!” 

Dick snodde runt. Det gick inte att ta miste på vem som riktat uppmaningen till honom. 

”Ballerina Cykelhjelm!” utbrast han. ”Du är fanimej den modigaste killen ikväll!”  

De packade in sig i limousinen. Alla åkte i samma limousine. Till och med de tre blondinerna Åsa, 

Lisa och Mysa, som alla var utklädda till brittiska advokater. Grevens ansenliga kroppshydda fick 

dock inte riktigt plats, så Tage och Tommy Tulpan omplacerade H ugo Vanlöse till 

bagageutrymmet. H ugo lovade heligt och dyrt att trolla bort dem efter middagen.  

Wolkenkratzer halade fram en flaska champagne. Dick O nander hade en packe plastmuggar som 

han snabbt distribuerade bland de närvarande. 

”Till gasquens lov!” utbrast Wolkenkratzer och korkade upp champagnen. 

”Till gasquens lov!” instämde samtliga. 

”Vadå golv?” hördes en dov röst från bagageutrymmet. 

”Dick, vad är du utklädd till?” undrade Mysa. 

”Landets samlade bankekonomer” sa Dick och pekade på sin kritstrecksrandiga kostym, sin 

smala, konstgjorda mustasch och sitt bakåtslickade hår. 

”Du då?” undrade Lisa och vände sig till Tommy Tulpan. 

Tommy, som bar en vanlig kostym och en högst alldaglig slips, halade fram en mask förställande 

Margaret Thatcher. 

”Du är inte man nog att fylla upp Thatchers kostym” småskrattade Tage. 

”Jag trodde Thatcher hade kjol” sa Wolkenkratzer. 

”Tommy är inte man nog att fylla upp Thatchers kjol” sa Dick. 

”O m ni är snälla ikväll ska jag berätta en hemlighet” sa Tommy Tulpan. 

”Vadå för hemlighet?” ville Tage veta genast. 

”Det får du veta om du är snäll hela kvällen” svarade Tommy. 

”Jag vill också ha helig smet” infogade H ugo från bagageutrymmet. 
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Gasquen hölls i det stora annexet till Kårens H us, det välanvända festhuset bakom studentkårens 

byggnad. Annexet rymde fler än två tusen festande studenter i fyra plan. Middagen serverades i 

bottenvåningen. Därefter bar det av uppåt till tre olika scener med rockband, reggaeband och 

technodisko. Enligt rykten skulle fyra rockband spela i stafett ända till klockan fem på morgonen. 

Dick O nander hamnade vid samma bord som Tommy Tulpan. Bredvid Tommy satt en student 

som Dick inte omedelbart kände igen. Studenten hade en klart begynnande flint och pratade en 

aning långsamt, mest om ”vi å dom”. Dick hade ingen aning om vilka vi å dom var, men sträckte i 

alla fall fram handen.  

”Dick O nander till er tjänst.” 

”Frans Renskav, hej.” 

”Tror aldrig vi setts förr.” 

”H ar du träffat min fru?” 

“Vad heter hon?” 

“Fermenta.” 

”N ej. Är hon här?” 

”N ej. H on är hemma och kollar vad folk tycker. H on vill att jag ska bli ordförande i studentkåren, 

så hon kollar vad folk tycker så jag kan tycka som dom.” 

”Så du ska inte tycka som vi, då?” undrade Dick. 

”Vi också. Man ska inte skilja på vi å dom” visste Frans Renskav att berätta. 

Lite längre ner satt en flicka som Dick sett förr.  

”Amalia, eller hur?” sa Dick. 

”Mhmm” nickade Amalia. ”Kommer du ihåg mitt efternamn också?”  

”Klander.” 

”Inte illa” log Amalia. ”Du var ganska onykter sist vi sågs.”  

”Det var du också” ljög Dick. 

”N ehej, jag var spik nykter. Annars hade jag inte kommit ihåg att du var berusad.”  

Förrätten bestod av en utomordentligt god chili. 

”Den bästa chili jag haft sen jag var på H ops i Alexandria utanför Washington” sa Dick. 

”Vad gjorde du i Washington?” undrade Amalia Klander intresserat. 

”En konferens för nationalekonomer. Dötrist. Jag hyrde en bil och åkte run t där i ett par dar i 

stället.” 

”Jag skulle gärna bo i Washington” sa Amalia drömmande.  

”Du kan ju alltid bli ambassadör” föreslog Dick. 

”Jag tänkte nog snarare gifta mig med någon som kan tänka sig att bli ambassadör.”  

H on gav Dick en menande blick. Dick blev nervös och försökte dölja det genom att beställa öl i 

stället för vin till huvudrätten. Amalia log roat. N är servetrisen kom till henne övertalade hon 

servetrisen att ge Dick vin i stället. 

Kort sagt, den här kvällen började inte bra. 

 

 

* * * 

 

 

”Välkommen till den finansiella bastuklubben” sa vice riksbankschefen och sträckte fram handen 

till finansminister Fläck.  

”Tack” sa finansministern buttert. 

H an såg sig om. De övriga herrarna hade gjort sig klara att gå in i bastun.  

”Måste man klä av sig här?” undrade finansministern. 
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”Det är brukligt när man ska bada bastu” svarade vice riksbankschefen så neutralt han kunde. 

Finansministern tittade på honom med en ännu buttrare uppsyn än han hade när han kom in. 

Riksbankschefen ryggade tillbaks en smula. Professor Barnbeck ryckte in för att släta över: 

”Ehm... ja, jaha... vi kanske ska ta en öl...” 

Alla tyckte det var en god ide. Till och med finansministern. Visserligen hade han föredragit 

whisky, men eftersom whisky inte stod sig särskilt väl i en bastu fick han hålla tillgodo med vad 

huset kunde erbjuda.  

Finsk öl. 

”Finsk öl” sa han en smula förvånat.  

”H asses fru är finska” sa en professor från Tjockhults Ekonomiska H ögskola.  

Finansministern mindes inte vad professorn hette. H asse var tydligen Bankföreningens 

ordförande. 

”Min fru är samiska” sa vice riksbankschefen stolt. 

”Är det sant att samiska kvinnor har den på tvären?” undrade professor Barnbeck. 

”N ej” sa vice riksbankschefen och suckade. 

Finansministern smakade på sin finska öl. Den var faktiskt bättre än han trodde. H an smakade lite 

mer medan vice Riksbankschefen berättade en dålig historia om två finska soldater under finska 

vinterkriget. N är finansministern hunnit halvvägs genom flaskan kom poängen i  historien: 

”Jag gillar inte kall palt!” 

Alla skrattade. Finansministern småskrattade. Alla tittade osäkert på honom. De ville gärna att han 

skulle skratta mer och bli en del av gänget. 

”H är” sa professor Barnbeck och gav honom en öl till. ”Ta en öl till.”  

En bit in på andra flaskan slappnade finansministern av. H an skrattade åt de andras skämt med 

samma bullriga skratt som de andra hade. Utom professor Barnbeck, som skrattade som en 

avgasrenad dieselmotor.  

Efter en stund började finansministern delta i skämtandet. H an skämtade med klubbens 

medlemmar. H an skojade med professor Barnbeck om professor Barnbecks fåfänga försök att 

plantera hår på sin kalnande hjässa. H an skojade med vice riksbankschefen om vice 

riksbankschefens väl tilltagna mage. O ch han skojade med Bankföreningens ordförande om 

Bankföreningens ordförandes väl undantagna veke.  

Alla skrattade nervöst åt finansministerns humor. Ingen tyckte om den, men alla skrattade. Det 

var nog bäst det. Den finansiella bastuklubben skulle inte få något gjort om inte finansministern 

gillade dem. O ch om inte de gillade finansministerns humor skulle han inte gilla dem. 

Efter några öl, lite övervärmda jordnötter och ett sexpack pojkrumshumor tyckte 

Bankföreningens ordförande att det var dags att prata lite allvar med finansministern.  

”Jo, du Fläck...” 

”Kalla mig Kurt O rvar” sa finansministern och korkade upp en öl till. ”Fast du får kalla mig Kort 

O rvar.” 

”Vi har en sak som är lite allvarlig” fyllde professor Barnbeck i.  

”Ganska allvarlig” instämde vice riksbankschefen. 

”Allvarligt allvarlig” nickade professorn  från den ekonomiska högskolan. 

”Det gäller rikets finanser” fortsatte professor Barnbeck.  

”Jag kan allt om rikets finanser” deklarerade finansministern och smakade rejält på ölen. 

”Det var just därför vi ville att du skulle komma” log vice riksbankschefen ansträngt. 

”Vad är det med rikets finanser?” undrade finansministern och tömde sin flaska. 

”Jo, vi är ju alla oroliga för budgetunderskottet” sa professor Barnbeck. ”O ch...”  

”Budgetunderskottet är ett jävla skit” sa finansministern en aning berusat. ”Som  vi har baxat ända 

hit.” 
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Vice riksbankschefen och professor Barnbeck utbytte en snabb blick.  

”Det är det onekligen” sa professorn snabbt.” Vi har en ide om hur du skulle kunna bli av med 

det.” 

”Budgetunderskottet, alltså” inflikade Bankföreningens ordförande. 

”O m jag förstår saken rätt” fortsatte professor Barnbeck, ”så har du fullt sjå på 

regeringssammanträdena att få folk att inte vilja spendera så mycket pengar.”  

”Alla vill ha mer pengar” muttrade finansministern och tittade besviket ner i den tomma ölflaskan. 

”Fast alla vill ha olika mycket mer.” 

”Just det!” instämde professor Barnbeck ivrigt. ”Så det gäller att få alla att tycka att de ska ha 

mindre pengar.” 

”Lika mycket mindre” tillade vice riksbankschefen. 

”Lika mindre blir det väl” sa Bankföreningens ordförande. 

”Lika liten” sa finansministern och pekade med den tomma flaskan på Bankföreningens 

ordförandes Petter N iklas. 

Bankföreningens ordförande drog sig tillbaks och tog på sig en handduk. 

”Jag är lyckligt gift” sa han trotsigt. 

”Så vi tänkte lansera ett nytt koncept” sa professor Barnbeck och försökte återföra samtalet till de 

lite större väsentligheterna.  

”Jag gillar nya koncept” mumlade finansministern och ställde sig upp. ”Fan vad man blir 

pinknödig av den här ölen.”  

H an gick bort till andra änden av bastun, föste vice riksbankschefen åt sidan och ställde sig vid 

avloppsbrunnen i golvet. 

”Ehm... jo, det finns en...” började Bankföreningens ordförande men kom av. 

”Berätta om det där konceptet” uppmanade finansministern medan han koncentrerat såg på bågen 

han slog rakt ner i golvets avloppsbrunn. 

”Eh... samsyn...” sa professor Barnbeck och försökte glömma åsynen av den pinkande 

finansministern.  

Finansministern vände sig hastigt om. H an hade sin pinkande penis i ena handen och den tomma 

ölflaskan i den andra. I ren förvåning höjde han bägge attiraljerna, pekade med flaskan på professor 

Barnbeck och med den alltjämt pinkande apparaten på vice riksbankschefen.  

”Samsyn!” utbrast han. ”Klart vi ska ha samsyn!” 

 

 

* * * 

 

 

N är Dick O nander gjorde sig ett ärende till baren alldeles efter middagen hamnade Amalia 

Klander som genom en ren tillfällighet på barstolen bredvid honom. H on var lång, slank men ändå 

väl formgiven. H on hade ett ansikte som blandade den söta flickans ögon med ett skojigt, personligt 

utseende som faktiskt gjorde henne ganska attraktiv.  

Dessutom var hon rapp i käften, humoristisk och hysterisk libertarian.  

Det var ett paket som Dick O nander inte kunde motstå. H an skålade, ölade, skrattade och 

debatterade med henne för allt vad tygeln höll. 

Tage Laxcrantz insåg att hans vän var i fara. H an gled upp på Dicks motsatta sida, ryckte honom i 

armen och påminde honom om att de hade ett litet projekt som väntade ett par trappor upp. 

”Men hon är skitsnygg” sa Dick medan Tage drog iväg honom uppför trapporna. 

”Det är många brudar som är skitsnygga” replikerade Tage. ”Du springer inte efter dom.”  

”Men hon är smart!” 
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”Det är fröken Achselclaph också. O ch hon har större tuttar.”  

”Fröken Achselclaph är geometriskt perfekt” medgav Dick. ”Men Amalia är libertarian! Det är 

inte fröken Achselclaph.” 

”Jag är inte libertarian och du står ut med mig.” 

Det var ett argument som Dick inte kunde bestrida. 

På fjärde våningen fanns två stora scener. På den ena hade redan en diskjockey börjat pumpa ut 

den senaste elektroniska smörjan. Den andra var däremot vidöppen och väntade på ett av kvällens 

band. 

”Vi har tio minuter på oss” mumlade Tage när de smet in backstage. 

Resten av bandet var redan på plats. Wolkenkratzer stod och jonglerade med trumpinnarna.  

”Ge fan i mina trumpinnar!” muttrade den krullhårige trummisen.  

Dick O nander svidade om i full fart medan Tage tog på sig en Beatles-peruk. Wolkenkratzer 

skrattade. 

”Du ser ut som David Bowie!” 

”Kamma dig” sa Tage. 

”Klipp håret och skaffa ett jobb” sa Dick, satte på sig solglasögonen, greppade sin personliga 

mikrofon och gläntade på dörren mot scenen.  

”H ur ser det ut?” ville basisten veta. 

”De väller in” smålog Dick.  

”Fan, nu blir jag nervös” sa den krullhåriga trummisen. 

”Var är Tages H ammondorgel?” undrade Dick. 

”Där, till höger” visade Wolkenkratzer. 

Flickan som skötte scenannonseringen kom småspringande över scenen bak till dörren som Dick 

gläntade på. H on slet upp dörren och stirrade ett ögonblick på dem. 

”N i har två minuter på er!” deklarerade hon svettigt. 

”Vi är klara” upplyste Dick. 

”Två minuter!” upprepade hon och sprang tillbaks över scenen. 

H on ställde sig vid mikrofonstativet mitt på scenen och skrek något åt publiken. De hade svårt att 

höra vad hon skrek, men när hon sa ’John Maynard and the Keynesians!’ och viftade åt backstage-

dörren snubblade de in huller om buller.  

H alvvägs till mikrofonstativet mötte Dick henne.  

”Presentera er nu för helvete!” sa hon och försvann. 

Det gjorde inte Dick. H an hakade fast sin personliga favoritmikrofon i stativet, kastade en snabb 

blick över axeln för att kolla att bandet var på plats, pekade åt Tage och nickade. Tage rev av ett 

intro på sin H ammondorgel och den krullhåriga trummisen gick lös på trummorna som om hans liv 

hängde på det.  

Kvällens första nummer var en cover på en cover. Dick sjöng texten han själv skrivit: 

 

Ja tjacka en barre i förrgår kväll 

O ch tänkte att jag skulle bli så säll 

Men priserna trilla och ja åk te ut 

Å fort utav  tusan tog stålarna slut 

 

Å  ja blev  inte rik  

N ä, ja fick  ba panik  

 

Wolkenkratzer gled upp vid sidan på honom och rev av ett solo på gitarren. Dick ackompanjerade 

honom på luftgitarr innan han återvände till den expansiva lyriken: 
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Så ja satt där på Plattan å kände mig sne 

Tills nå’n sa köp aktier och jag hängde me 

Jag specka å specka tills botten gick  ur 

Å Världsbanken kom för å lära sig hur 

 

Å ja blev  inte rik  

N ä, ja fick  ba panik  

 

Tages fingrar var magiska på H ammondorgeln. H an jagade publiken till ny extas innan han 

lämnade över till basisten och Wolkenkratzer.  

Dick dansade en underlig dans i scenens vänstra utkant. Den var egentligen en karateform men det 

var publiken för berusad för att se. O ch det kanske var tur det. Det såg inte särskilt snyggt ut. Men 

kul var det.  

Ett par låtar senare gungade publikhavet så man kunde seglat Titanic över det. Dick var mitt uppe 

i en synnerligen kreativ imitation av George Thorogood i Get A H aircut när Greve Cykelhielm 

kom stormande fram mot scenen. Dick tyckte sig uppfatta ett ord någonstans i grevens kölvatten, 

men det kunde väl inte vara... 

H an hörde väl inte Greven ropa... 

Jo, det gjorde han. 

Just som Dick kom till refrängen...  

 

Get a haircut and get a real job 

 

…äntrade Greve Cykelhielm scenen och vrålade: 

”Stagedive!!” 

 

Clean your act up and don’t be a slob 

 

Greven tog ett par steg tillbaks. H an kom farligt nära Tages H ammondorgel. 

 

Get it together like your big brother Bob 

 

Tage gillade inte Grevens ansenliga närvaro. H an gav honom en rejäl spark i baken.  

 

Why don’t cha... get a haircut and get a real job! 

 

Sparken katapulterade Greve Cykelhielm framåt med sådan fart att han inte hade en chans att 

stanna före scenkanten. N är han for förbi Dick O nander fladdrade ballerinadräkten som en aura 

runt en komet. Vinddraget var så starkt att Dick fick hålla sig i mikrofonstativet för att inte trilla 

omkull.  

Men det som verkligen fick honom och hans band att sluta spela var... vrålet.  

 

 

* * * 
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Det var som om tiden saktade ner till snigelfart, som om allt ljus i rummet plötsligt vände sig mot 

den enorma kroppshyddan vid scenens rand.  

För en sekund kändes det som om rummet blev dödstyst. H undra par ögon vände sig bort från 

John Maynard and the Keynesians, bort från musikerna, och klistrade sig fast vid tre hundra kilo 

Greve Cykelhjelm i ballerinadräkt. 

Alla såg det. Alla såg hur hans högra fot gjorde avstamp från scenkanten. Det tog bara en sekund 

men varade en oändlighet.  

Alla såg vart han var på väg. Alla visste att hans väldiga existens bara kunde landa på ett ställe. 

Ingen gjorde något. Alla var som fastfrusna i golvet, fascinerade av synen av den juridikstuderande 

himlakroppen. 

Alla stod som förstenade – tills de hörde vrålet. 

”LIVE FREE O R DIIIIIIIIIIIIIIIIIEEEE!!!”  

Greve Cykelhielm var som en kolossal H esa Fredrik där han färdades genom den svettiga luften. 

Inte oväntat hade han samma effekt på publiken på dansgolvet som ett flyglarm hade på 

Londonborna under Andra Världskriget. Plötsligt slängde de sig åt sidan, rusade mot dörren och 

kastade sig till golvet. En föll över en annan, en tredje snubblade över en fjärde, en femte skrek 

”Mamma!” och sprang rakt in i en vägg.  

Musiken tystnade, men inte Dick: 

”Jordbävning!!!” vrålade han just som Greve Cykelhielm tog mark. 

Det var ett under att golvet höll. Till och med Tage Laxcrantz, som stod längst bak på scenen med 

sin H ammondorgel, kände hur golvet gungade i majestätiska vågrörelser. H ögtalarna längst framme 

på scenen vred sig som skakande skyskrapor i Tokyo. I folkhavet såg Dick O nander hur de tre 

juridiska blondinerna Åsa, Lisa och Mysa grep tag om varandra, svajade fram och tillbaks och till 

sist trillade in i en hög med fysikstudenter. 

Sakta avstannade vågrörelserna. Scenen slutade vibrera. Den förskingrade publiken slutade skrika i 

panik och började andas lugnare.  

Mitt på golvet låg en stor ballerinaklädd Greve Cykelhielm. I takt med att folk lugnade ner sig 

vändes deras blickar mot honom.  

Men Greve Cykelhielm vände sig inte mot någon. H an låg alldeles stilla. 

”Greven!” ropade Dick O nander. ”Upp med dig!”  

Ingen reaktion. 

”Greven, för fan!” ropade Wolkenkratzer i sin mikrofon. 

Tage grep en spotlight och riktade den mot den ballerinaklädde juriststudenten. Det var svårt att 

avgöra vad som var upp och ner på honom. 

”H an är död!” utbrast Åsa förskräckt. 

”H an är dödare!” fruktade Lisa. 

”H an är dödast!” skrek Mysa. 

”Greven är inte död” sa Dick i sin mikrofon.  

Men han lät inte så säker som han ville låta. 

Känslan av att Greven faktiskt kunde ha förolyckats började gripa omkring sig. En flicka 

någonstans snyftade till. En annan hulkade att Greven var så snäll, ju. 

Då, just som sorgens tunga gardin började sänka sig över rummet, hördes ett underligt rummel 

från Greven. H an vände och vred på sig och lyckades få huvudet upp och fötterna ner. Med ett lätt 

svajande ställde han sig upp, såg sig om och fångade Dick O nanders blick. 

”Greven lever!” ropade Dick till publikens jubel. 

”Leve Greven!” hurrade Tage till publikens vrål. 

”En gång till!!” lovade Greven och satte publiken i full extas. 
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* * * 

 

 

Det rådde full panik i discodanslokalen under golvet där Greve Cykelhielm landat. Taket 

skallrade, ljuset slocknade och kom tillbaks om vartannat. Ett dovt muller rullade genom rummet.  

Sobert klädda unga män och kvinnor slutade dansa. Discjockeyn, en kort, smal ung man med tidig 

David Bowie-frisyr och radioshow-ambitioner, stängde genast av musiken och rev åt sig så många 

av sina skivor som han kunde bära. Killen som skötte ljusshowen hoppade ut genom ett fönster och 

landade alldeles bredvid Tages trimmade Amazon. Sexton unga studenter snubblade på varandras 

skosnören ut genom en sidodörr, ner för en trappa och ut i en källarkorridor. Där formade de en 

hög av blanka kostymer och oxiderat hår.  

Tommy Tulpan råkade händelsevis befinna sig i diskot vid tidpunkten för Greve Cykelhielms 

levnadsglada stage dive. Eftersom Tommy kände Greven insåg han snabbt vad som inträffat. H an 

greps därför inte av den allmänna panik som annars svepte med sig alla diskodansande ungdomar i 

lokalen. Däremot greps han av den stora massa danssugna som störtade ner för källartrappan. Efter 

en avsevärd färd nedför trappan fann han sig snart ligga underst i den ansenliga högen.  

Det var förvisso ingen idealisk position, speciellt inte som Tommy just hade inlett en lovande 

konversation med en av Amalia Klanders tjejkompisar. Men Tommy hade förtröstan. Som 

socialdemokrat var han fullt och fast övertygad om att alla andra i högen befann sig i en lika prekär 

situation som han gjorde. Dessutom skulle någon lämplig statlig myndighet snart nog infinna sig 

med en hjälpande hand. 

Mycket riktigt.En hjälpande hand infann sig. Men inte i form av en statlig myndighet. 

Den kom i stället i form av Mona Utvik. 

”Titta!” utbrast någon i högen. ”Det är riksdagsledamoten Mona Utvik!”  

Mona Utvik var en ung kvinna som enligt äldre socialdemokratiska män såg mycket bra ut. 

Tommy Tulpan delade inte den uppfattningen. Det gjorde inte Dick O nander heller, men det visste 

inte Tommy. 

”Tjena” sa Mona Utvik. ”O j, vad ni har ramlat ihop.”  

”Vad gör du här?” frågade någon i högen. 

”Mona!” utbrast Tommy från längst nere i högen. 

Mona Utvik böjde sig ner, rotade bland armar och ben och fick till sist syn på Tommy. 

”Tjena, Tommy!” utbrast hon. ”H ur hamnade du där?”  

”Kan du hjälpa oss?” bad Tommy. 

”Javisst” lovade Mona. ”Jag börjar med de som ligger överst så de kan komma upp på fötter igen.”  

”Va?” undrade Tommy. 

”Jag ska bara hjälpa de som ligger överst i högen först, så de...” 

”Ligger några överst i högen?” undrade Tommy förvånat. 

”Jaa...” 

”Men det betyder ju att jag ligger underst. Det är ju inte rättvist!” 

Mona funderade ett ögonblick. H on tittade på högen och på alla huvuden, händer, föt ter och 

rumpor som stack ut här och var. 

”Du har rätt, Tommy” sa hon till slut. ”Det är orättvist att inte alla ligger underst.”  

Tommy blev glad när Mona Utvik började omfördela alla de ihoptrasslade ungdomarna för att se 

till att alla låg underst. H an blev så glad att han glömde att fråga Mona hur det kom sig att hon 

överhuvudtaget var på gasquen. 
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Tre 

 

 

N ästa morgon pryddes morgontidningarnas förstasidor av krigsrubriker: 

 

RIKETS FIN AN SER I KRIS 

 

En något dimmig Dick O nander vaknade och smög ut i korridorens kök. En likaledes dimmig 

Greve Cykelhielm försökte läsa rubriken på Dagens Dumheters förstasida.  

”Vad står det?” undrade Dick ointresserat och plockade fram ett paket apelsinjuice. 

”Lika Finnar Ser Bris” sa Greven. 

”Står det inte alls” mumlade den särdeles dimmige Wolkenkratzer. ”Fina Krister är Rik” läste han. 

”Vem fan e Krister” muttrade Tage Laxcrantz när han äntrade köket från verandan. 

”Var har du varit?” undrade Dick. 

Tage såg butter ut. H an mumlade något generiskt och pekade med ena tummen över axeln mot 

parkeringen utanför. 

”Krickets Fina Syster” läste Dick över Wolkenkratzers axel. 

Tage såg misstänksamt på honom. 

”Varför är du så glad?” ville han veta. 

Dick ignorerade honom och hällde upp två glas apelsinjuice. 

”Vänta lite...” sa Tage. ”Två glas juice. Det är nåt skumt på gång här.” 

Dick visslade en oskyldig sång medan han ställde tillbaks juicepaketet i kylen. 

”Fröken Achselclaph var inte ens på gasquen igår” mindes Tage.”Så vem...”  

”Fikets Krisetter och Tik” försökte Dick läsa tidningen igen. 

Tage såg forskande på honom. Så forskande man nu kan se på någon morgonen efter N ågons 

Gasque. 

”Vad har du på rummet?” frågade han rent ut. 

”Inget som du inte har sett förr.” 

”Amalia Klander” avslöjade Greve Cykelhielm och tog sig en syltmunk till. 

”Du lovade!” utbrast Tage och pekade finger åt Dick. ”Du lovade att hålla dig borta från henne! 

Du vet att hon är konservativ, religiös, rik och snygg!”  

”Libertarian” rättade Dick honom. 

”Va?” 

”Inte konservativ” fortsatte Dick. ”Dessutom var det en ren olyckshändelse. Jag såg en tight kjol 

och ett par långa ben gå iväg från gasquen, så jag bara följde efter.” 

H an försvann in på rummet med två glas apelsinjuice. Tage muttrade något och vände sig mot 

bordet där Wolkenkratzer satt och läste tidningens seriesida.  

”Ge hit den där” sa Tage och tog första delen. 

H an vände upp framsidan och måttade ett läsbart avstånd till rubriken. Det gick inte så bra. 

Dimman i hans huvud hade fortfarande inte lättat. 

”Va fan” sa han. ”Rikets Finanser i Kris. Visst. Säkert flera miljarder.” 

”Rena krigsrubrikerna” sa Greven.  

”Rena krisrubrikerna” sa Wolkenkratzer. 

”Rena krustaderna.” 



 

30 

Tage vände sig om. Det var Tommy Tulpan. H an såg besviken ut. 

”Vad hände med dig igår?” 

”En djup orättvisa. Finns det nåt kaffe?” 

”Bara vanligt.” 

”Inget multiplikatorkaffe?”  

Varken Dick, Tage, Greven eller Wolkenkratzer hade kommit ihåg att göra i ordning en termos 

med multiplikatorkaffe innan de gick och lade sig. En orsak kunde vara att de alla varit svårt 

berusade, men om det var någon som borde ha gjort det, så var det Dick O nander. Det faktum att 

hand hade haft sällskap av Amalia Klander tydde utan tvekan på att han varit berusad, men 

samtidigt på att ruset inte varit av den svåraste graden. H an borde således ha varit i skick nog att 

tillreda det enda kaffe som kunde bota kopparslagare på mindre än fem minuter.  

Tages ursäkt hade sannolikt att göra med hans trimmade Amazon på ett eller annat vis. 

Vad Greven och Wolkenkratzer hade för ursäkter var det ingen som visste. 

Ingen visste heller hur mycket klockan var, när den lokala pizzerian öppnade eller vart H ugo 

Vanlöse hade tagit vägen.  

Det såg med andra ord ut att bli en alldeles vanlig dag. 

 

 

* * * 

 

 

Professor Barnbeck var nöjd med Dagens Dumheters förstasida. Så stora rubriker hade tidningen 

inte haft sedan kronprinsessan konfirmerades. 

Tidningen hade satt två reportrar på artikeln. De hade bägge intervjuat honom och redogjorde 

noga för hans analys i tidningen. De kallade honom ”landets samlade professorer” vilket han 

uppskattade alldeles speciellt mycket.  

Det hade tagit lite arbete att få reportrarna att förstå att han var landets samlade professorer. H an 

hade börjat med att ringa upp Dagens Dumheters chefredaktör. 

”Det är viktigt med samsyn” hade professor Barnbeck sagt. 

”Vad är samsyn?” undrade chefredaktören. 

”Alla har samma syn.” 

”Jag har inte samma syn.” 

”Vad anser du om budgetunderskottet?” 

”Jag kan inte se budgetunderskottet.” 

”Det är jättestort. Du borde kunna se det från ditt kontor.”  

”Jag behöver nya glasögon” noterade chefredaktören. 

N är professor Barnbeck insåg att han inte kom någon vart med chefredaktören ringde han upp 

finansminister Fläck. Finansministern var inte på sitt kontor. 

”Men du kan få prata med Glas Ekollon” sa sekreteraren.  

Professor Barnbeck gillade inte Glas Ekollon. Envisa rykten sa att Glas Ekollon hade fått en 

licentiat-examen i ekonomisk historia i födelsedagspresent.  

Men det var säkert bara rykten. 

Glas Ekollon lät upptagen. 

”Men det här är viktigt” sa professor Barnbeck emfatiskt. 

”Vad är viktigt? En chefredaktör?” 

”Samsyn är viktigt.” 
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”Visst fan är samsyn viktigt” sa Glas Ekollon. ”Men vi håller just på att försöka höja momsen. Det 

är viktigare. O ch jävligt jobbigt. H ar du någon aning om hur många sossar vi har i riksdagen som vi 

måste övertyga?” 

”N i måste införa samsyn i riksdagen” påpekade professor Barnbeck. 

”Det måste vi” sa Glas Ekollon och lät en aning mindre jäktad. ”H ur gör vi det?”  

”Det är därför vi behöver chefredaktören. Alla chefredaktörer.”  

”Landets samlade chefredaktörer” sa Glas Ekollon och lät plötsligt entusiastisk. ”H ur samlar vi 

landets chefredaktörer bakom samsynen?” 

”Med räkmackor och presstöd.” 

Så kom det sig att Glas Ekollon ringde upp chefredaktören på Dagens Dumheter och berättade 

hur bra det var med samsyn. 

”Vi är en tidning” sa chefredaktören. ”Vi har inte alltid samma syn.” 

”Vill du komma på en presskonferens med finansministern nästa vecka?”  

”Vilka andra kommer?” 

”Bara du.” 

”Exklusivt?” 

”Exklusivt.” 

Chefredaktören funderade. 

”Det blir räkmackor” sa Glas. 

O ch funderade. 

”Chefredaktören på Dagbladet Rotvälskan gillar räkmackor. Jag kanske ska ringa honom i stället.”  

O ch funderade. 

”Vi ska behandla presstödet i budgeten om ett par månader” viskade Glas Ekollon. 

O ch så – kom chefredaktören på: 

”Räkmackor kan vara riktigt smaskiga!” 

Från den dagen gillade chefredaktören samsyn. Men han var inte helt säker på att han visste hur 

man idkade samsyn. Som tur var fanns ju professor Barnbeck. Så han skickade två reportrar till 

professorn för att ta reda på allt om samsynen.  

Professorn pratade i två timmar. Reportrarna antecknade i två timmar. Professorn pratade om 

budgetunderskottet. 

”Budgetunderskottet är stort” sa han med djupt allvar i rösten. 

”H ur stort?” frågade en av reportrarna ängsligt. 

”Jättestort” bedyrade professor Barnbeck. 

”H ur jättestort?” undrade den andra reportern. 

”Jätte-jättestort.” 

”O j...” sa bägge reportrarna med förfäran i rösten. 

”Det är så stort” sa professor Barnbeck, ”att det inte kan se sina egna fötter.”  

”Då är det verkligen jättestort” nickade en av reportrarna eftertryckligt. 

”M-m-men vad kan vi göra åt det?” undrade den andre reportern ängsligt. 

Professor Barnbeck spände ögonen i dem. Bägge två på en gång. H an hade väntat på det här 

ögonblicket.  

”Vi måste spara” sa han med stor pondus och mycket viktig min. 

”Vi måste spara” upprepade reportrarna andäktigt. 

”På vadå?” undrade den ene. 

”Vad sparar vi på?” undrade den andre. 

Professor Barnbeck rynkade pannan. Den frågan hade han inte tänkt på.  

”Vamenarumede?” frågade han snabbt. 
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”Eh, alltså... vad ska vi spara på?” undrade reportern igen. ”O m vi nu ska göra nåt åt 

budgetunderskottet så måste vi väl spara på något...”  

”Ja, det sa jag ju precis” påpekade professorn. 

”Jo, men vad sparar vi på, då?” 

Professor Barnbeck kände svetten lacka i armhålorna. Plötsligt visste han inte vad  han skulle säga. 

Allt han ville ha var ju samsyn. Med samsyn tyckte ju alla likadant, och då behövde man inte lyssna 

på professor Grabb. 

H an insåg att han var tvungen att komma på ett bra svar, och det kvickt. Annars skulle reportrarna 

inte längre tycka att han var så smart som han var.  

H an måste helt enkelt övertyga dem om att han verkligen var den smartaste professorn i landet. 

Den enda professorn i landet. 

Landets samlade professorer. 

”Allt” sa han bestämt. ”Vi måste spara på allt.” 

 

 

* * * 

 

 

Efter en lagom produktiv dag i biblioteket på nationalekonomiska institutionen begav sig Dick 

O nander ut i världen – den stora världen, utanför nationalekonomiska institutionen, där Dick 

O nander bodde. H an tog en snabb sväng genom den största bokhandeln på campus, stannade till 

vid ett bokbord och grälade ett par minuter med några kärnkraftsmotståndare, lämnade in en 

motion till studentkårsfullmäktige och öppnade dörren till Charlies kontor. Charlie spratt till som 

om någon stuckit honom med en het nål. Dick stängde dörren igen, undvek smidigt att stöta ihop 

med H ugo Vanlöse och styrde kosan hemåt.  

Det var fullt med folk i köket. Greve Cykelhielm hade matlag med Czirkemaj, Wolkenkratzer och 

ett par ansikten som Dick aldrig sett förr. Tommy Tulpan stekte falukorv på den andra spisen. Åsa, 

Mysa och Lisa satt i ett hörn och delade på en flaska mineralvatten.  

”Vad lagar ni för något?” ville Dick veta. 

”Ungersk specialitet” sa Czirkemaj. 

”Gulasch?” 

”N ej. Kycklinglever.” 

”Vad heter det på ungerska?” undrade Dick. 

”Ingen aning” sa Czirkemaj. 

Den geometriskt perfekta Fröken Achselclaph tittade in. H on såg jäktad ut. 

”Du ser jäktad ut” anmärkte Dick.  

”Jag läser dubbelt, har du glömt det?” 

”Jag glömmer mitt eget namn när jag ser dig.” 

”Jättekul” mumlade Fröken Achselclaph medan hon banade sig väg genom folksamlingen fram till 

det bortersta kylskåpet. ”Jag har föreläsning om en halvtimme.”  

”Vem undervisar på forskarutbildningen så här sent?” undrade Tommy Tulpan. 

”Professor Rödstuga” sa Fröken Achselclaph. 

”Det har han väl aldrig gjort förr” sa Dick. 

Fröken Achselclaph ignorerade honom. Det gjorde Dick ännu mer intresserad. H an försökte följa 

efter henne ut i hallen igen men den avsevärde Greve Cykelhielm råkade ställa sig i vägen.  

”Individuellt schema” hörde han Fröken Achselclaph säga innan hon försvann ut ur korridoren 

igen. 

”Förbryllande” muttrade Dick och rotade fram en pirog i frysen.  
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”Vill du smaka på vår kycklinglever?” undrade Greven. 

Dick skakade på huvudet och slängde pirogen i en stekpanna. 

”Så där kan du inte värma den” sa Tommy Tulpan. 

”H ur är livet på finansdepartementet?” frågade Dick. 

”Bra” sa Tommy entusiastiskt. ”Finansministern verkar så glad nuförtiden. Ehm... så glad han nu 

kan bli, förstås.” 

”H ur kan han vara glad när rikets finanser är i kris?” undrade Dick och vände pirogen. 

Tommy Tulpan såg konfunderad ut. 

”Vad menar du?” undrade han. 

”O m jag var chef för rikets finanser skulle jag inte vara glad om det var kris i finanserna. Ungefär 

som att vara glad när din flickvän har magont så du inte får till det på lördag kväll.” 

”Lördag kväll?” undrade Tommy. ”Vilken lördag kväll? Varje lördag kväll?”  

Kycklinglevermaffian dukade upp åt sig vid det stora middagsbordet. De tre små juridiska 

blondinerna Åsa, Lisa och Mysa stirrade förskräckt på den rikliga mängden mat. De fem 

middagshungriga matlagarna däremot var alla rödkindade av förväntan. 

Men först stämde de upp i en liten sång till middagens lov: 

 

På nytt våra magar ska knorra, kamrat 

Å hör här vår hungriga sång 

H ör knorret från magarna eka högt 

N u maten vi äta dagen lång 

 

Vår middag är färdig  

O ch evig är dess smak 

För vår måltid v i skålar hurra! 

För vår måltid v i skålar hurra, hurra! 

Ett hundrafallt evigt hurra! 

 

N ågonstans under sången försvann de tre blondinerna från köket. Wolkenkratzer misstänkte att 

de klättrat ut genom köksfläkten.  

Tommy Tulpan satte sig på verandan med sin potatis, sin falukorv och sin finskurna gurka. Dick 

gick ut för att göra honom sällskap. Men just som han skulle gripa ketchupen från Tommys bord 

fick han syn på Tage Laxcrantz. H an satt i baksätet på sin trimmade Amazon och rökte.  

”Är det där din middag?” undrade Dick och slog sig ner i förarsätet. 

”Jag skulle kunna ställa samma fråga” noterade Tage utan att röra en min. 

Dick tog ett stort bett av sin pirog. H an hade lyckats få med sig en flaska iste från köket, något 

som var en smärre bedrift med tanke på Czirkemajs omättliga aptit på drycken. 

”Vad funderar du på?” undrade Dick. 

”Budgetunderskottet” muttrade Tage. 

”Rikets finanser.” 

”De är i kris sägs det.” 

”Du tror inte att de är i kris” noterade Dick. 

”Det är nåt som inte stämmer” sa Tage med viss emfas och fimpade cigaretten i ett medhavt askfat. 

”N og fan är det nåt som inte stämmer alltid” instämde Dick. ”Tommy jobbar ju åt Fläcken, och 

han sa att Fläcken har varit osedvanligt glad på senare tid.” 

”H ur fan kan han vara glad om rikets finanser är i kris?”  

”Det var just den frågan Tommy inte ville svara på.”  

Tage tog fram en cigarett till. H an pekade på Dick med filteränden. 
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”Det ligger en hund begraven på finansdepartementet” sa han bestämt. 

”Vad som förvånar mig” sa Dick och sköljde ner den sista tuggan pirog, ”är att den senaste 

kvartalsrapporten över statsbudgeten, före den som kom nu, visade att allt var frid och fröjd. O ch 

nu plötsligt har budgeten trillat ner i källaren.” 

”Centralbyrån för Ekonomisk Statistik ljuger inte” slog Tage fast. 

”Kanske inte” sa Dick. ”Men varifrån får de sina siffror?”  

”Finansdepartmentet” sa Tage och tände en cigarett till. 

”O ch vem gör statistiken på finansdepartmentet?”  

Tage och tog ett halsbloss. H an var tyst en stund. 

”Det var en bra fråga” sa han till slut. ”H ar du fler bra frågor?”  

”Kan jag låna Amazonen i kväll?” 

Tage tittade misstänksamt på honom. 

”Det här har väl inget med Amalia Klander att göra?”  

Dick svarade inte. 

”För helvete, Dick. Den där  tjejen har ambitioner. H on vill nånstans.” 

”Det vill jag också.” 

”Ja, men du nådde dit du ville natten efter gasquen. H on vill vidare. H on umgås ju för fan med 

den där Frans Renskav och hans nya vänsterater.” 

”Det där nya kårpartiet” sa Dick och nickade. ”H an verkar skum, den där Renskav.” 

”H an ser ut som Barbapappa” noterade Tage. 

H an askade cigaretten och pekade på Dick med högra handens pek- och långfinger. Cigaretten satt 

stadigt fastklämd mellan fingrarna. 

”Du kommer att få tasken i kläm om du fortsätter leka med den där damen” sa han.  

Dick O nander visste att Tage Laxcrantz hade rätt. Men, som devisen i universitetsbyggnaden sa, 

Att Tänka Fritt Är Stort, Att Tänka På Kvinnor Är Större. 

 

 

* * * 

 

Tage Laxcrantz gillade inte att handla. Det var inte tanken på att spendera pengar – han hade 

varken brist på pengar eller någon aversion mot att göra sig av med dem. Som ingrodd keynesian 

såg han det tvärtom som sin medborgerliga plikt att bidra till privatkonsumtionen i landet.  

N ej, det var exponeringen mot genomsnittliga fosterlänningar som gjorde honom svårt 

handelsobenägen. Tanken på att gå till Konsum gjorde honom irriterad. Tanken på att trängas med 

andra fosterlänningar på en stormarknad gjorde honom yr. O m någon föreslog att han skulle gå och 

handla kläder fick han kollektivistisk klåda i armhålorna.  

Det hela blev naturligtvis komplicerat. 

”H ur ska du kunna bidra till privatkonsumtionen om du inte går och handlar någon gång då och 

då?” undrade Czirkemaj som ville lära sig hur keynesianismen fungerade. 

”Man kan privatkonsumera på många sätt” sa Tage. ”Man kan köpa en ny bil och betala mycket 

för den. Det räknas som privatkonsumtion.”  

”Trivs du inte längre i baksätet på din trimmade Amazon?” 

”Jag vantrivs.” 

”Så då tänker du köpa en ny bil?” 

”N ej. Jag trivs med att vantrivas i min trimmade Amazon.” 

”Men då måste du ju göra något annat för att bidra till privatkonsumtionen” konkluderade 

Czirkemaj. 

”Alldeles” nickade Tage. 
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”Som att gå och handla, till exempel.” 

Det avgjorde saken. Tage Laxcrantz hade inget alternativ längre. H an hade inte köpt en ny kavaj 

på fyra år. H ans matförråd var så magert att det såg tvådimensionellt ut. H ans trimmade Amazon 

var i skriande behov av högoktanig bensin.  

”För katten” sa han och packade sig iväg till ett av stadens köpcentra. 

Det första som hände honom var att alla parkeringsplatserna inom anständigt gångavstånd var 

upptagna. Tage misstänkte att köpcentrat hade invaderats av hälsoextremister som ville tvinga 

honom att utöva fysisk aktivitet. Som för att deklarera sin opposition mot motion i allmänhet och 

långa promenader i synnerhet tände han en egenhändigt rullad Rothmans så snart han klivit ur sin 

GT-röda Amazon.  

Sakta konsumerade han cigaretten medan han jovialiskt spankulerade förbi rader av parkerade 

fortskaffningsmedel. Ju närmare köpcentrat han kom, desto fler fosterlänningar trängdes i hans 

närhet.  

N är han passerade den sjunde bilraden av de åtta som stod mellan hans bil och köpcentrat började 

han uppfatta spridda meningar i fosterlänningarnas konversationer. Först lät det som ett monotont 

chatter av allmänna vänligheter, men när han stannade för att avsluta sin cigarett hörde han klart och 

tydligt en äldre herre som sa: 

”Det är kris i rikets finanser!” 

H an vände sig åt det hållet varifrån orden kom. En helt vanlig äldre man stod och pratade med två 

bekanta. H an nickade som för att sätta eftertryck bakom sina ord. De två bekanta nickade också. 

”Jaa” sa en av dem. ”Kris är rätta ordet.” 

”Jaa” sa den andre bekante. ”Man har ju läst tidingen.”  

Tage ruskade på sig för att bli av med konversationen och fortsatte in i köpcentrat. Myllret av 

osorterade fosterlänningar tilltog. Tage hukade och siktade på en liten klädbutik långt inne i ett 

hörn. H an skyndade sig och såg stint rakt fram. H an ville inte veta av några spillda brott stycken av 

folkliga konversationer. 

Det gick naturligtvis inte. Ju längre in han kom i köpcentrat, desto starkare ekade replikerna från 

människor runtomkring honom. Ju mer de ekade, desto mer unisont ringde orden i hans öron: 

”Rikets finanser...” 

”...kris i finanserna...” 

”...en allvarlig kris...” 

”...statsskuld...” 

”...budgetunderskott...” 

”...barnbarnen...” 

”...barnbarnen...” 

”...barnbarnbarnbarn...” 

Med ett sista jättekliv kastade sig Tage Laxcrantz över en störtflod av skattehöjande standardfraser 

som bekymrade fosterlänningar strött omkring sig. H an duckade och undvek smidigt en ”Vi måste 

spara!”-replik som någon kastat ur sig vid lotteributiken bakom honom. Med en elegant parering 

gled han in genom dörren till klädbutiken, stängde den bakom sig, lutade sig bakåt, blundade och 

pustade ut.  

”Kommunism i kubik!” muttrade han.  

”Ska du också köpa en blazer?” 

Rösten lät bekant. H an slog upp ögonen. 

”Professor Grabb!” utbrast Tage. ”Vad gör du här?”  

”Samma som du, antar jag. Gömmer mig undan allt tal om kris i finanserna.” 

”Det är rena vansinnet där ute” nickade Tage emfatiskt. ”Finansministern har verkligen lyckats.”  

”Finansministern är okunnig” fastslog professor Grabb. ”Köp en blazer.”  
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”Jag skulle egentligen bara ha en skjorta.” 

”Köp en blazer också. Det är  min kusin som äger den här butiken.” 

”N ja, jaha... i så fall...” 

Tage Laxcrantz införskaffade en skjorta och en ny blazer och tittade skeptiskt ut genom butikens 

dörr mot myllret av röstberättigade fosterlänningar.  

”De tror verkligen på finansministern” sa han för sig själv. 

”Det är därför vi måste fortsätta forska” deklarerade Professor Grabb. ”Vi måste visa dem att det 

finns olika åsikter.” 

”Vi gillar olika åsikter” sa professorns kusin från butikens kassaapparat. 

”Vi gillar olika” instämde Tage, tog sats och pilade iväg mot sin trimmade Amazon. 

 

 

* * * 

 

 

N ästa möte med samsynsklubben i Riksbankens bastu präglades av glada miner, utbringade skålar 

och Koskenkorva. Professor Barnbeck var så glad att han pratade hela tiden. Bankföreningens 

ordförande log ikapp med professorn från H andelshögskolan, vice riksbankschefen, Glas Ekollon 

och chefredaktören från Dagens Dumheter.  

Till och med finansminister Fläck log brett. 

”Jaa, grabbar, det här gjorde vi fanimej bra!!” utbrast vice riksbankschefen. ”Skål, för fan!” 

”Kosken till alla!” meddelade Glas Ekollon. ”Prima Koskenkorva!”  

H an slog upp rejäla supar i rejäla plastmuggar. N är han gått laget runt var flaskan nästan tom. 

”Det här är dricka för män” skrockade finansministern.  

”Jaha, botten upp, då, grabbar!” förkunnade professor Barnbeck. 

”Leve samsynen!” hördes det unisona vrålet från spritsmorda strupar.  

”Jävlar, den satt fint!” utbrast finansministern. ”H örrö Glas, har du mer?”  

Innan Glas hann svara slet finansministern åt sig flaskan, tömde det kvarvarande innehållet i sin 

plastmugg, tömde plastmuggens innehåll i sin avsevärda mun och kastade plastmuggen över axeln. 

”Jävlar, grabbar!” sa han. ”N u styr vi för fan Fosterlandet härifrån bastun!”  

Entusiastiska instämmanden hördes från samtliga närvarande. De pratade och skrattade och 

skålade igen, den här gången i en flaska Aalborg som någon haft med sig.  

”Vet ni vad det bästa med det här är?” undrade finansministern. ”Varenda minister i regeringen 

gör precis som jag vill. De är livrädda för att de ska bidra till budgetunderskottet. I stället för att be 

om pengar börjar de be om råd hur de ska kunna spara i sina verksamheter!”  

Alla skrattade högt, rått, vitt och brett. 

”Landstingsråden och kommunalråden kommer att göra precis likadant” tillade professorn från 

Ekonomiska H ögskolan.  

”Alla kommer att tassa runt på tå” skrattade Riksbankschefen. ”Minsta antydan om att de tar för 

mycket plats med sina budgetkrav, och vips...” 

”Finansdepartementets fiender” småskrattade Glas Ekollon. 

Stämningen var så hög att de spontant brast ut i en sång till sin egen förträfflighet: 

 

N u drar v i ut på spararstråt  

Ja v i ska ut å spara 

På allting som vi kommer åt 

Så långt som vi kan fara 

N u blir det tufft i stad å land 
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N u sliter folk  så hårt dom kan 

Då stoppar v i allt i vår säck  å vår spann 

Både Kasper å Jesper å Jonatan 

 

N är syrrorna på lasarettet 

Vårdar alla sjuka 

Då tar v i deras pengar  

Åsså stoppar i en kruka 

O m Svensson säger stopp för fan 

N u har ni sparat hela dan 

Då sparar v i genast så mycket vi kan 

Både Kasper å Jesper å Jonatan 

 

N är någon sagt att han e sjuk  

Å ringt försäkringskassan 

Då gör v i honom ganska mjuk  

Å sparar hela massan 

Tillbaks till jobbet med den fan 

Där får han slita hela dan 

Å ge oss i skatter så mycket han kan 

Till Kasper å Jesper å Jonatan! 

 

”Med sparbeting från finansdepartementet styr du hela landet” sa professor Barnbeck till 

finansminister Fläck.  

Finansministern log, lutade sig tillbaks och svepte en Aalborg till. H an gottade sig i maktens sken.  

Inte ens statsministern kunde säga emot honom nu. 

 

 

* * * 

 

 

Det var samma dag som Dick O nander sprang ihop med Börkman. 

Dick O nander visste inte vem Börkman var. Det visste däremot Tage Laxcrantz. 

“Rune Fridolf Björkman, en inpiskad kommunist” meddelade Tage när de åt lunch på Lilla 

Pappagallo. “H ur sprang du ihop med honom?” 

“Jag kom ut från muggen borta vid institutionen för fornbabylonisk astrologi. Just som...”  

“Vad fan gjorde du på muggen ända där borta?” 

“Jag ville inte gå på muggen på nationalekonomiska institutionen. Det drällde av 

civilekonomstudenter där.”  

“Slickat hår och lammullströjor” konstaterade Tage med stor sympati. 

“Så när jag kom ut från den fornbabylonska muggen gick jag runt hörnet och vips, där var han. 

Krasch. H an ramlade baklänges och tappade alla sina böcker på en gång.”  

“H an borde åtalas för att springa ihop med folk på det där viset” muttrade Tage. 

“H an borde hålla sig undan när han möter folk” nickade Dick. 

“Det är ju den som möter som ska väja” noterade Tage. 

“H ur känner du honom?” 

“Vi läste ekonomisk historia ihop. H an blandade in Marx och Kapitalet i varenda jävla 

diskussion.” 
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“H an borde verkligen åtalas” instämde Dick. 

Till sin stora tillfredsställelse fick Tage Laxcrantz chansen att åtala Börkman redan samma 

eftermiddag. Efter en fyra timmar lång sejour på universitetsbiblioteket begav sig Tage till det slitna 

bibliotekscafeet för att dricka tre koppar kaffe och röka fem cigaretter.  

H an hade knappt slagit upp sin första kopp kaffe innan han fick syn på Börkman. Det var disigt 

inne på cafeet, inte minst på grund av den ymnigt förekommande tobakskonsumtionen. Men Tage 

kisade och fokuserade blicken och var säker på att det var Börkman.  

Mycket riktigt. Längst in i hörnet satt den inpiskade kommunisten och drack te och läste Till 

Kritiken av den Politiska Ekonomin. 

Tage slog sig ner mitt emot Börkman, ställde ifrån sig kaffekoppen och halade fram sin första 

cigarett. 

Börkman tittade inte upp. H an var helt försjunken i sin bok. 

Tage tände cigaretten med ett ljudligt knäppande från sin tändare. 

Börkman tittade fortfarande inte upp. 

Tage blåste ett rejält moln rök i Börkmans ansikte. 

Då först tittade Börkman upp. H ans lätt irriterade min förbyttes i ren fasa när han såg vem som 

satt mittemot honom. 

“Vafan! Vad gör du här?!” 

“Du är en inpiskad kommunist” sa Tage lugnt. 

“Sluta blås rök på mig.” 

“En inpiskad kommunist” upprepade Tage. 

“Jag är inte skyldig dig några pengar” försökte Börkman. 

“Jag vet” log Tage och sörplade sitt becksvarta kaffe. 

“Så varför sitter du här och stör mig, då?” 

Tage ställde ifrån sig kaffekoppen och fimpade sin cigarett på Börkmans brödfat. Börkman ryckte 

förtvivlat åt sig den sista biten sockerkaka från fatet. 

“Du sprang ihop med min kompis idag.” 

“Vem?” 

“Erkänner du?” 

“Va?” 

“Erkänner du dig skyldig?”  

“Till vadå?” 

“Att vara kommunist.” 

“Jag fattar inte... klart jag är kommunist.” 

“Erkänner du dig också skyldig till att ha sprungit in i min kompis idag?”  

“Vem är din kompis?” 

“Den där kampsportaren du sprang ihop med idag.”  

“Är han kampsportare?” 

“Sa jag inte just att han är det?” 

“Jo...” 

“Så varför frågar du då om han är kampsportare?” 

Börkman började svettas. H an flackade med blicken för att hitta någon annan att gå och prata 

med, men han såg ingen han kände. 

“H ärmed åtalar jag dig” sa Tage Laxcrantz. 

Börkman stirrade på honom. 

“Va?!” utbrast han och blev sittande med öppen mun. 

“Jag åtalar dig på tre anklagelsepunkter” fortsatte Tage kolugnt och fimpade sin cigarett på 

Börkmans brödfat. 
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Börkman drog instinktivt till sig brödfatet innan han insåg att han hade den sista biten sockerkaka 

i munnen. 

“Vadå åtalar?” undrade han mellan tuggorna. 

“Tilltal med mat i munnen ogillas” deklarerade Tage. 

Börkman svalde sockerkakan med ett halvt glas apelsinjuice. 

“Uschekta” mumlade han och torkade sig om munnen. 

“För all del. Den tredje åtalspunkten...” 

“Vänta lite” sa Börkman morskt. “Vad är det här för nåt du håller på med?” 

“Ett åtal, för bövelen. H ör ni illa, karl?” 

Börkman försökte komma på om Tage skämtade eller var allvarlig. H an bestämde sig för att Tage 

skämtade. 

“Jag har en föreläsning att gå till” sa han och började samla ihop sina böcker.  

“Kanske vi borde anställa en advokat åt er” sa Tage och såg sig om. 

Börkman stirrade på honom. 

“En vaffernåge?” 

Tage fick syn på Greve Cykelhielm.  

“H är kommer ert juridiska ombud” meddelade Tage medan han viftade till sig Greven. 

“Jag behöver väl fan inte...” började Börkman. 

“Vill du tjäna en hacka?” frågade Tage Greven. 

“Det beror på” tvekade Greven. “Jag tänker inte springa fler ärenden till institutionen för 

akademiska studier.” 

“Den här mannen behöver ett juridiskt ombud” sa Tage och pekade på Börkman. 

“Jag tar jobbet!” utbrast Greve Cykelhielm förtjust. 

Tage bjöd honom att sitta ner bredvid Börkman. Den ansenlige Greven blockerade därmed 

effektivt Börkmans enda flyktväg. Den inpiskade kommunisten blev snabbt intryckt i hörnet, med 

bordet mellan sig och Tage och väggar på tre sidor, av vilka en var större än de två andra. 

“Jag måste gå nu” försökte Börkman med vek röst. 

“Min klient säger att han är oskyldig” deklarerade Greve Cykelhielm. 

“H an har inte hört alla tre åtalspunkterna ännu” muttrade Tage Laxcrantz. 

“Det har inte jag heller” sa Greven. 

“Min föreläsning...” försökte Börkman igen. 

“Den tredje åtalspunkten” fortsatte Tage Laxcrantz och låtsades konsultera anteckningar framför 

sig, “lyder kort och gott: framkallande av irritation hos annan.” 

“O ch vem är irritationsoffret?” ville Greve Cykelhielm veta. 

“Jag” sa Tage. “O ch Dick.” 

“Två fall” mumlade Greven missnöjt. “Det var illa. Blir svårt att förhandla om det här.”  

“H allå...” hördes det från en allt mindre betydelsefull Börkman. 

“Min klient erkänner” suckade Greven. “H an erkänner sig skyldig på alla tre åtalspunkterna.”  

“Va?!” utbrast Börkman och försökte kämpa sig upp från sin hoptryckta position. “Vad är du för 

en jävla brännvinsadvokat??” 

“Den åtalade ska ge fan i att förolämpa sitt juridiska ombud” deklarerade Tage Laxcrantz. “Dags 

för dom i målet.” 

“Jag vill gå hem!” gnällde Börkman. 

“Befunnen skyldig till kommunism, grovt olaga ihopspringande samt framkallande av irritation 

hos annan i två fall” sa Tage högtidligt. “Som straff fråntages ni härmed bokstaven j i ert 

efternamn.” 

Börkman stirrade mållös på Tage. 

“Från och med nu är ni inte längre Rune Fridolf Björkman. N i är Rudolf Frine Börkman.”  
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“Rune Fridolf” korrigerade Greve Cykelhielm. 

“Märk inte ord” sa Tage. 

“Börkman här har rättigheter” vidhöll Greven. 

“Börkman?!” utbrast Börkman. 

“Målet är avslutat” sa Tage Laxcrantz, tog Börkmans bok och drämde den i bordsskivan så 

kaffekopparna hoppade. 

H an reste sig och gick. 

“N amnet vinner därmed laga kraft” förklarade Greve Cykelhielm för sin klient. 

“Jag heter väl för fan inte Börkman!” ropade Börkman förtvivlat efter Tage bort mot utgången. 

“Seså” tröstade Greven. “Jag räddade ju i alla fall dina förnamn.”  

Börkman tittade förbryllat på honom. 

“O ch vem fan är du egentligen?” undrade han. 

 

 

* * * 

 

 

Statsministern blev blek som en vässad blyertspenna. H an stirrade på finansminister Fläck och 

försökte att inte se skräckslagen ut. 

”Det... du menar inte allvar...” flämtade han. 

”Det kan du ge dig fan på att jag gör” meddelade finansministern.  

Statsministern lutade sig fram. H an kände sig genast okomfortabel, så han lutade sig tillbaks igen. 

Där kände han sig också okomfortabel. 

H an vred kroppen åt höger. O komfortabel.  

H an vred kroppen åt vänster. O komfortabel. 

Till slut gav han upp och satte sig på den yttersta kanten av stolen. 

”Vi kan inte spara förti miljarder i budgeten” sa han med vek röst. 

”Budgetunderskott” sa finansministern. 

”Det kommer att gå hårt åt barnfamiljerna” sa statsministern. 

”Budgetunderskott” sa finansministern. 

”Vård skola omsorg” sa statsministern. 

”Barnbarnen” sa finansministern. 

”Va?” 

”Tänk på barnbarnen.” 

”Jag har inga barnbarn ännu” meddelade statsministern osäkert. 

”Det blir barnbarnen som får betala för budgetunderskottet” svarade finansministern. 

”Men... så allvarligt är det väl ändå inte...” 

”O m vi inte sparar nu kommer IMF och Världsbanken och hämtar våra barnbarn” lät 

finansministern meddela med stor emfas. 

Statsminstern såg för sitt inre hur rader av fosterländska barnbarn med sorg i blick marscherade 

från utrikesterminalen på Arlanda till ett väntande H erculesplan som skulle ta dem till 

Världsbanken.  

Det knep i statsministerns lilla hjärterot. En tår trillade längs kinden.  

”O kej” sa han mjukt. ”För barnbarnens skull, då.”  

Men alla lät sig inte övertygas lika lätt. Dick O nander, till exempel. N är han klarat av den 

nominella delen av dagens studier gick han raka vägen till professor Grabbs kontor. 

”Det här stämmer inte” sa han och viftade med en bunt papper framför professorns ansikte. 

”Vad är det som inte stämmer?” ville professor Grabb veta. 
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”Budgetunderskottet” sa Dick. 

Professor Grabb lutade sig tillbaks i sin kontorsstol, sträckte på sig och nickade.  

”Det håller jag absolut med om” sa han och kliade sig i skägget. ”Vad har du hittat?”  

”Det var Tage Laxcrantz som  drog igång det här” fortsatte Dick i full fart. ”H an läste 

Centralbyråns senaste nyhetsbrev. Jag gick tillbaks och tittade igenom vartenda nyhetsbrev de 

senaste två åren. Jag har kollat varenda siffra. Det finns inte en chans att budgetunderskottet ska 

vara förti miljarder i år.” 

”Jag sa detsamma till min fru igår kväll” meddelade professorn. ”H on hotade med skilsmässa om 

jag inte slutade prata om budgetunderskottet.” 

”Jag har ingen fru” sa Dick. ”Inte än.” 

”Då kan du fortsätta prata om budgetunderskottet utan att oroa dig.” 

”Jag skulle vilja veta hur katten dom räknar på finansdepartementet för att komma fram till ett 

underskott på förti miljarder” sa Dick med emfas. 

”Ett litet underskott får vi räkna med i kärva tider” noterade professor Grabb. 

”Tage räknade på tio miljarder” nickade Dick. ”Såvitt jag ser det låter det låter rimligt. Men förti 

passar helt enkelt inte med de här siffrorna.”  

H an viftade med Centralbyråns nyhetsbrev igen. 

”Jag vet någon som skulle kunna titta på det där” sa professorn och ringde Doktorand Rotorblad. 

Doktoranden med den skånska dialekten var mycket intresserad. H an var en lätt korpulent man, 

med fryntlig skånsk uppsyn och begynnande flint. Många misstog honom för en flegmatisk, 

akademisk variant av Edvard Persson, men det misstaget gjorde folk i allmänhet bara en gång. 

Doktorand Rotorblad var en skarpsynt rackare. 

”Det här luktar mygel” sa han sakta, på omistlig Ystadskånska. 

H an log, som om han just hört ett elakt rykte om någon framstående politiker.  

”Rusa inte iväg med det här, bara” förmanade professor Grabb. ”Jag vill ha en solid, rejäl 

undersökning av det här.” 

Men Doktorand Rotorblad gick inte att förmana. H an var inte bara skåning och således immun 

mot huvudstadsbor. H an var dessutom anställd på halvtid på finansdepartementets avdelning för 

ekonomiska modeller. Där sysslade han med sin stora passion i livet. 

Matrisalgebra. 

 

 

* * * 

 

 

Wolkenkratzer brydde sig inte ett dugg om matrisalgebra. H an brydde sig däremot en hel del om 

att han inte hade några pengar. 

”Vart tog ditt studielån vägen?” undrade Greve Cykelhielm. 

”Jag söp upp det förra veckan” muttrade Wolkenkratzer.  

”Alltihop?” 

”Jag köpte en Toblerone också. O ch nu måste jag betala hyran.”  

Greve Cykelhielm ryckte på sina massiva axlar. 

”Jag kan låna dig en burk ravioli”  sa han. 

”Tack” sa Wolkenkratzer. ”Men jag tror inte studentbostäderna tar ravioli som betalning för 

hyran.” 

”N ej, nej. Inte till hyran. Sån ravioli som man käkar.” 
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Wolkenkratzer återvände till sin lunch på tunnsoppa, barkbröd och kokt vatten. H an åt så 

långsamt han kunde för att få det att kännas som om det var mycket mat. Det gick ganska bra tills 

Dick O nander äntrade köket med sina nyinköpta fläskkotletter och pommes frites. 

”Barkbröd” noterade han. ”Min farmor lärde sig baka det av sin mamma.”  

Wolkenkratzer svarade inte. Dick halade fram en stekpanna och la paketet med två tjocka 

fläskkotletter på bänken bredvid spisen.  

Wolkenkratzer stirrade på fläskkotletterna. 

Dick noterade Wolkenkratzers blick. 

”H ar du ont om pengar?” undrade han. 

”Vem har inte det” sa Wolkenkratzer och försökte komma undran frågan. 

”Jag” sa Dick lakoniskt.  

”H ar du inte inte ont om pengar?” 

”N ej, jag har inte ont om pengar.” 

”Det var ju det jag sa” envisades Wolkenkratzer. 

”N ej, helt om” sa Dick. 

Wolkenkratzer vände sig och tittade ut mot verandan. 

”Dick har inte ont om pengar” sa Greve Cykelhielm. ”H an köpte just en ny bil.”  

Wolkenkratzer sa inget. H an koncentrerade sig på sin soppa. Dick tyckte att hans kortväxte vän 

var ovanligt tystlåten. 

”En blå Accord Sport” fortsatte Greve Cykelhielm. ”H elsnygg bil.” 

Dick såg forskande på Wolkenkratzer. N ågot var verkligen fel. 

”H ar du supit upp studielånet igen?” undrade han. 

Wolkenkratzer nickade utan att titta på Dick. 

”Du kan väl för fan inte leva på luft och vatten” sa Dick. ”H är, jag slänger på en fläskkotlett åt 

dig.” 

”Ehm... tack” mumlade Wolkenkratzer, som inte direkt var lagd åt att tigga. 

”På ett villkor” fortsatte Dick. 

”Vadå?” undrade Wolkenkratzer misstänksamt. 

”Du går och anmäler dig som lärarvikarie.” 

Så kom det sig att Wolkenkratzer en dag stod vid katedern i en gymnasieskola och undervisade i 

klassisk grekiska. 

H ela klassen var inte större än att den skulle ha fått plats i hans studentrum. Vilket Wolkenkratzer 

inte hade haft något emot. Samtliga studenter var välskapta flickor i 17-årsåldern. De gjorde 

Wolkenkratzer nervös. 

”Gnotis i afton” sa han. 

Flickorna rynkade sina pannor. De förstod inte riktigt. Wolkenkratzer såg på dem och tyckte de 

var ännu sötare med rynkade pannor.  

”Sanc est oratio et labor, fili” fortsatte Wolkenkratzer. 

Pannorna i rummet rynkades ännu mer. Utom på en mörkhårig ung flicka som satt längst fram. 

”Ehm... magistern... det där var latin” påpekade hon. 

Wolkenkratzer såg på henne. H ennes ögon var mörka som en natt på Kreta. H ennes hår var svart 

som synden i Aten. H ennes hud var brun som brödet bakat i Pireus.  

Wolkenkratzer kände hur hans knän blev svaga. H an svalde ett par gånger och torkade svetten ur 

pannan. 

”Latäähää” sa han. 

”Vad ska vi prata om idag, magistern?” undrade en av eleverna. 
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Wolkenkratzer såg sig om i klassrummet. H an hade helt tappat tråden. H an kunde inte för sitt liv 

minnas vad han skulle undervisa om. H ans anteckningar låg kvar på katedern men var som 

bortblåsta ur hans huvud.  

Givetvis föll hans blick på den mörkhåriga, mörkögda unga kvinnan längst fram i klassrummet. 

H on var den vackraste kvinna Wolkenkratzer någonsin hade sett.  

”Grekiska gudinnor” sa han. 

Alla studenter blev genast intresserade. Utom den mörkhåriga flickan som ointresserat studerade 

sina naglar. 

”Det fanns mörkhåriga gudinnor i Grekland” fortsatte Wolkenkratzer utan att kunna ta ögonen 

från henne. ”Många hade väldigt långt hår.” 

Flera studenter gjorde anteckningar. Den mörkhåriga flickan gäspade. 

”Flera grekiska gudinnor var trötta mitt på dagen” fortsatte Wolkenkratzer .  

Ett par förbryllade ansikten bland studenterna försökte fånga hans uppmärksamhet. Det var 

omöjligt, särskilt när den mörkhåriga flickan sträckte på benen under bänken. Wolkenkratzer 

hickade till. 

”Det var långan väg att gå till de grekiska gudinnorna” hörde han sig själv säga medan svetten 

började tränga fram i pannan på honom. 

Den mörkhåriga flickan hade hade en vit blus och en pistagegrön kjol på sig.  

”N ågra var vita, andra var gröna” fortsatte han medan flickan kliade sig på låret, strax ovanför 

knät. ”H yypyy...” avslutade Wolkenkratzer meningen. 

”Vad betyder det?” undrade en annan student rakt ut. 

Den mörkhåriga flickan korsade benen och kastade blaserat ett öga på sin armbandsklocka. 

”Fillefjonka” flämtade Wolkenkratzer. 

H an blev alldeles knäsvag.  

”H ur stavar man till det?” hörde han en student fråga en annan. 

Den mörkhåriga flickan lät sin ena högklackade sandal dingla på foten medan hon petade naglarna 

med en medhavd fickkniv. 

”Skrapsel...” mumlade Wolkenkratzer och trillade omkull i en liten hög bredvid katedern. 

Viss oro utbröt bland eleverna. 

”H ar vi nästa kapitel i hemläxa?” frågade någon. 

”Vilket nästa kapitel?” undrade en annan.  

Wolkenkratzer hade tur. Klockan ringde och proklamerade lektionens slut. Som genom en dimma 

såg han den mörkhåriga flickan resa sig upp, gå mot klassrumsdörren och svänga vänster ute i 

korridoren.  

Själv låg han kvar och drömde om pistagegröna kjolar tills vaktmästaren kom för att stänga skolan. 

”H on svängde vänster” var allt Wolkenkratzer sa när vaktmästaren frågade hur han mådde. 

”Du måste gå hem nu” sa vaktmästaren. 

”H em till O lympus.” 

”Vadå O lympus? Var bor du?” 

Eftersom Wolkenkratzer inte svarade, rotade vaktmästaren igenom hans fickor. H an hittade 

adress och telefonnummer till studentkorridoren.  

Det var Tage Laxcrantz som svarade.  

”En vadå?” ville han veta. ”Lärare? H är finns väl för fan inga lärare.”  

”O ch hur kommer det sig då att den här läraren har ditt namn och ditt telefonnummer på sig?” 

undrade vaktmästaren. 

Den frågan kunde Tage naturligtvis inte svara på. Således drog han på sig sin trimmade Amazon, 

knäppte den motoriserade gylfen och mobiliserade sig snabbt till platsen för Wolkenkratzers 
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perdikament. Med hjälp av vaktmästaren placerade han Wolkenkratzer i baksätet och återvände till 

studentkvarteren. 

Wolkenkratzer blev kvar i baksätet. H an flyttade inte på sig förrän H ugo Vanlöse kom och 

meddelade att han tänkte gå till Vasaparken och köpa glass. 

 

 

* * * 

 

 

Problemet med H ugo Vanlöse var att han försvann efter N ågons Gasque. Det gick fyra dagar 

innan någon såg till honom. 

”Var har du varit?” undrade Fröken Achselclaph en eftermiddag när H ugo stegade in i 

korridorens kök med sedvanligt jovialisk uppsyn. 

”H är” svarade H ugo lakoniskt. 

”Var då?” 

”H är.” 

”I korridoren?” 

”Ja. Fast jag var på föreläsning också.” 

”Vi har inte sett dig” anmärkte Lisa. 

”Jag hade min osynlighetsmantel på mig” svarade H ugo med samma tonfall som om han pratat 

om färgen på cement. 

”Din vaförnåge?” undrade Fröken Achselclaph. 

”Min osynlighetsmantel” fortsatte H ugo ointresserat. 

”Din vadå?” undrade Tage Laxcrantz som just äntrade köket från verandan. 

”Varför kommer du alltid in från verandan?” ville Lisa veta. 

Tage muttrade något ohörbart och gjorde en gest med tummen ut mot parkeringen bortom 

verandan. 

”H ugo säger att han har en osynlighetsmantel” förklarade Fröken Achselclaph. 

”Jaså minsann” smålog Tage. ”Få se den, då.” 

”Kan inte hitta den” sa H ugo medan han gjorde sig en kopp kaffe. 

”Då får du väl leta rätt på den.” 

”Jag har tittat överallt” förklarade H ugo. ”Men den är osynlig, så den är  svår att upptäcka.” 

Tage granskade H ugo noggrant. H ugo brydde sig inte om Tages granskande ögon. H an fortsatte 

med sin kaffekopp. Tage kastade en blick på Lisa och Fröken Achselclaph. De nickade bägge två. 

Det var ingen tvekan om att H ugo talade sanning. 

”Var fick du tag på osynlighetsmanteln?” undrade Fröken Achselclaph. 

”På gasquen” sa H ugo och hällde upp en kopp kaffe. ”En engelsk student. Jag tror han hette 

H arley Porter. H an gillade min kavaj så vi bytte. Jag fick hans osynlighetsmantel. H an hade runda 

glasögon och en konstig stav som det flög blå gnistor ur.”  

H an tog sin kopp kaffe, gick förbi Tage utan att se åt honom och satte sig på verandan. Tage såg 

efter honom ett ögonblick. 

”Man kan inte hitta på det där” sa han. ”Ingen skulle vara så dum att försöka skriva en bok om en 

kille med runda glasögon och trollstav.” 

”Var det där H ugo jag såg?” 

Tage vände sig inte om. H an visste att Dick kom in i köket för att be att få igen de där två hundra 

han lånat Tage. 

”Ska du ut med Amalia?” ville Tage veta medan han vände sig om och plockade fram pengarna. 

Dick kastade en blick på Fröken Achselclaph. H on låtsades läsa tidningen. 
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”Det kan inte uteslutas” sa Dick. 

Tage nickade diskret mot Fröken Achselclaph medan han räckte över pengarna. 

”Borta bra men hemma bäst” sa han. ”Wolkenkratzer ligger och sover i baksätet på min bil.”  

Dick skakade på huvudet. 

”H usknull går ofta omkull” svarade han. ”Jag tar min nya bil.”  

Amalia Klander väntade utanför sin port. H on var lika libertariansk, religiös, rik och välklädd som 

alltid.  

”Snygg bil” noterade hon. 

”Den duger” noterade Dick.  

Amalia rättade till sig och tog på bältet. Dick lät bilen smidigt glida ut från parkeringen. Stereon 

spelade H unters and Collectors på låg volym. 

”H ur var dagen?” undrade Dick. 

”Bra. H ade föreläsning med din favoritprofessor.” 

”Barnbeck?” 

”H an pratade om budgetunderskottet” nickade Amalia. 

Dick sa inget. H an ville helst inte prata budgetunderskott på en date.  

Amalia sneglade åt honom. H on hade förväntat sig en snabb comeback från Dick. 

”H an sa att vi måste spara i statens budget” fortsatte hon en aning retsamt. 

Dick bet sig i tungan och svängde upp mot Vitos Grill. H an hoppades att Amalia skulle bli 

förvånad över restaurangvalet. 

Det blev hon inte. 

”Jag tycker det låter som en bra politik” sa hon så ledigt och avslappnat hon kunde. 

Dick stannade utanför restaurangen, gjorde en poäng av att parkera så långsamt som möjligt. H an 

sneglade mot Amalia. H on smålog och iakttog hans utstuderat saktmodiga manövrer medan han 

fickparkerade bilen. 

N är han lagt växeln i parkeringsläge och slagit av motorn sneglade han över mot Amalia. 

”Sparparadoxen” nästan viskade han. 

Amalia rynkade pannan en aning. Dick log, klev ur, gick runt bilen och öppnade dörren åt henne. 

”Det där vill jag höra mer om” begärde hon med förförisk röst och lät baksidan av sin högra hand 

stryka Dick över bröstkorgen när hon gick förbi honom och upp mot restaurangens entre. 

Dick låste bilen och log.  

Tages varnande ord var som bortblåsta ur hans huvud. 

 

 

* * * 

 

 

Det var en regntung morgon på finansdepartementet. Varenda människa som kom till jobbet hade 

ett alldeles eget litet regnmoln hängande över huvudet. Molnet regnade ihärdigt över deras 

ambitiösa arbetstimmar, blötte ner deras välsmorda arbetsplaner och försurade deras idoga försök 

att spara ner livet för folket i Fosterlandet. 

Regnandet kunde göra även den hyggligaste prick till en våt fläck.  

Tommy Tulpan, till exempel. H an kände sig alldeles rotblöt när han promenerade in genom 

dörrarna till departementet med en min som mest liknade en ledsen vattenpöl. Misantropiskt 

nickade han åt receptionisten och promenerade med plaskande steg upp till våningen där han 

hälsade på de andra praktikanterna. H an fick mest otydliga vattenbubblor till svar. 

Men värst var ovädret på översta våningen där finansministern satt. Där krockade åskmolnen med 

varandra likt radiobilar på ett tivoli. Regnet piskade än hit, än dit mellan kontoren. Glas Ekollon 
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och ett par andra av finansministerns närmaste medarbetare kurade inne i ett avlägset fikarum för att 

komma undan stormen i det politiska vattenglaset.  

De var lyckligt lottade. De slapp sitta och försöka prata budget med finansministern.  

”Stackars socialministern” mumlade en av medarbetarna. 

”Vadå rå?” undrade Glas Ekollon. ”Det är ju hennes jobb, ju.”  

H an hade rätt. Det var socialministerns jobb att försöka prata med finansministern om att få mer 

pengar till sitt departements budget.   

Det gick inte så bra. Socialministern var livrädd för den rödbrusige finansministern, som mest 

påminde henne om hennes egen far. H on hade helst velat gå hem och gråta ut med ett glas svalt vitt 

vin i handen. Men då skulle statsministern bli förvånad, ledsen och bekymrad, och det skulle inte 

vara bra för hennes familjs finanser.  

Bättre då att sätta sig ner mitt emot finansministern och svälja sin skräck. 

Det var inte lätt. Socialministern var verkligen skräckslagen inför finansministern.  

Inte bara rädd. Inte bara jätterädd. Skräckslagen.  

Finansminstern var nämligen inte bara lik hennes pappa. H an var dessutom en vit man med 

bestämda åsikter. 

”Jaha” muttrade finansministern och tittade på papperet som socialministern haft med sig.   

Socialministern noterade att finansministern redan från början använde patriarkala 

härskartekniker. H on darrade i knävecken. 

”Jaa...” sa hon med skälvande röst. 

”En jävla massa pengar” sa finansministern. ”Ditt departement vill ha en jävla massa pengar.”  

Aha. Den manliga dominansstrategin fortsatte. Socialministern försökte dra sig till minnes vad hon 

lärt sig när hon läst kvinnovetenskap vid studieförbundet Egalia. Men hon var alldeles för 

skräckslagen inför finansministerns mansgrisfasoner. 

”Vi behöver mycket pengar” lyckades hon få fram trots att hon skallrade tänder i ren fasa inför 

finansministerns genuskrigiska uppträdande. 

Finansministern såg upp från papperet. H an såg på socialministern och suckade djupt. H on tänkte 

intensivt på kursen i feministiskt självförsvar hon gått sommaren innan. Men hon kunde inte 

komma på några försvarstekniker mot budgetnedskärningar. 

”Det blir fem procent mindre pengar rakt av” sa finansministern, tog upp en sax och klippte bort 

fem procent av papperet.  

”Fe-hem... fem procent” flämtade socialministern. ”Fem procent mindre. Men det kan vi ju inte 

klara oss med.” 

”Det ger väl jag fan i” sa finansministern. ”Alla får fem procent mindre. Utom kulturministern. 

H an får nio procent mindre.” 

”Varför då?” 

”För han är dum i huvet.” 

I samma sekund mötet var över rusade socialministern ut från finansministerns kontor. Med sitt 

politiska paraply uppe småsprang hon genom korridorerna och ner för finansdepartementets 

mäktiga trappor. H on gjorde sitt bästa för att hoppa över pölarna med besparingsvatten men blötte 

ner ungefär fem procent av sina skor. Känslan fick henne att vilja gråta. Men det kunde man inte 

göra om man var minister. 

H on morskade upp sig en smula under promenaden över till socialdepartementet. H on slutade 

tänka på hur ledsen hon var. I stället tänkte hon på alla de manliga härskartekniker som 

finansministern använt mot henne. H on tänkte på hur hon just blivit mörbultad av det hemska, vita, 

kristna, kapitalistiska patriarkatet. 

H on rätade på ryggen. Visst var det så. Den elake manschauvinisten hade utövat 

könsmaktsordningen mot henne.  
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H on var ett offer. Ett jätte-offer. 

Med ett leende på läpparna steg hon inpå socialdepartementet. H on hade bestämt för att träffa sin 

feministiska stödgrupp samma kväll.  

 

 

* * * 

 

 

Doktorand Rotorblad var en genuin skåning. Varje år åkte han ner till Lund för att gå på inte 

mindre än tre årliga gåsmiddagar. Den första var alltid på H elsingkrona nation där han som ung 

student förtjänat lite extra pengar genom att reda upp det synnerligen osorterade biblioteket. Den 

andra inmundigade han vid en högst formell, vithandskad tillställning med Lunds 

Reservofficersförening.  

Den tredje avhölls på Akademiska Föreningen där Doktorand Rotorblad var välkänd som en god 

historieberättare. Vid varje gåsmiddag på AF avsatte man tid för att Doktorand Rotorblad skulle få 

förtälja en av sina många historier från det gamla Lund, det Lund hans förfäder så trofast sökt sig till 

för högre utbildning. 

Men det var inte alltid fabuleringarna rörde sig på de kringlande gatorna i Lund. En av 

doktorandens många historier handlade om hans morbror, provinsialläkare O ttokar Wigren. Efter 

avlagd examen i medicin fullgjorde den avsevärt patriotiske skåningen Wigren sin läkarpraktik vid 

lasarettet i H elsingborg där alla för övrigt räknade med att han skulle bli kvar. 

Så gick det dock inte. En dag hade doktor Wigren, till synes helt utan anledning, plötsligt satt sig 

på ett tåg och begivit sig norrut. Det hela var ett stort mystierum, både för läkarkollegiet på 

H elsingborgs lasarett och för doktor Wigrens familj. H ans mor, den pensionerade 

folkskollärarinnan Elvira Wigren, övervägde till och med att skicka landsfiskalen efter sonen.  

Ingen som hört historien om provinsialläkare Wigren kunde egentligen slå fast vad det var som var 

så speciellt med historien, annat än att det sedermera framkommit att doktorn hade barn på byn i 

trakterna av Eskilsminne där han tillfälligtvis hyrt in sig hos en änka med två döttrar i giftasvuxen 

ålder. Men om Dick O nander hade hört historien om doktor Wigren skulle han ha uppskattat den. 

Där dök det nämligen upp en figur som visade sig vara en av Dick O nanders förfäder: Luossavaaran 

O lli.  

Som så många andra var Luossavaaran O lli bördig från de tornedaliska utmarkerna. Till skillnad 

från sina bröder ville han inte vara bonde norr om Polcirkeln utan sökte sig till Gällivare för att 

hitta något bättre att göra. Men det enda Gällivare hade att erbjuda var gruvarbete, och det var inte 

riktigt vad Luossavaaran O lli hade förväntat sig. Så i stället för det hårda men välbetalda arbetet i 

den lappländska underjorden spenderade han sina dagar i mer eller mindre – oftast mindre – 

bekväma skogskojor på Dundret utanför Gällivare. Där spelade han gitarr, blåste munspel, fångade 

småvilt och delade en och annan butelj Skogsstjärnan med någon av sina panka, fågelfria kamrater.  

N är hösten kom brukade det bli kallt i skogskojan, så Luossavaaran O lli begav sig ner till byn. 

Efter ett par dagar på kamraters vindar och kökssoffor brukade han känna sig mogen att skaffa sig 

vinterhärbärge. Det gjorde han genom att uträtta ett lämpligt hyss, exempelvis att bryta sig in i 

Raimo Vuopios tobaksbutik. H an satte sig sedan utanför med en god cigarr och inväntade konstapel 

Isotalo, som han förresten var andrakusin med.  

Det rådde ingen tvekan om att Luossavaaran O lli var skyldig. N är han hamnade inför tinget var 

det enda problemet för domaren, en inflyttad östgöte vid namn Grundström, hur långt straffet 

skulle bli. Domare Grundström ville döma honom till standardstraffet, tre månaders fängelse.  
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Men Luossavaaran O lli ville inte sitta tre månader i fängelse. H ans tårögda blick sökte sig till en av 

nämndemännen, en åttabarnsmor vid namn Aina Raatoja, tillika dagligdags tjänstgörande vid 

socialbyrån i staden. Luossavaaran O lli bad, på klingande Tornedalsfinska: 

”H yvä rouva, kyllähän ymmärätte että kolme kuukautta vankilassa, se mennee aivan vähiksi. O len 

tienanu kuitenki kuus’ kuukautta.” 

N ämndeman Raatoja nickade stillsamt och svarade: 

”N o joo, siinä sie olet oikeassa.” 

Domare Grundström tittade förvånat på Luossavaaran O lli.  

”Va? Vad säger han?” ville han genast veta. ”Vad vill han?” 

”H an vill ha sex månader i fängelse” förklarade nämndeman Raatoja.  

”Va?” 

”H an säger att tre månader är alldeles för lite.” 

Domare Grundström kliade sig i sitt välkammade huvud.  

”Är den tilltalade medveten om att sex månader är mer än tre?”  

”N å jo” sa nämndeman Raatoja. 

”Men sex månader är ju mer än tre” envisades Domare Grundström. 

”N å, herr domaren” sa Luossavaaran O lli på kraftigt finskbruten fosterländska. ”N og kan herr 

domaren också förstå att jag nog inte alls borde släppas ut innan jag hunnit ångra min förbrytelse.”  

”Men sex månader...” sa domare Grundström förtvivlat. ”Vi har då aldrig dömt någon inbrottstjuv 

till mer än tre månader.” 

N ämndeman Raatoja lutade sig över och viskade något till domaren. Domaren lyssnade noga, 

nickade till slut och vände sig till Luossavaaran O lli: 

”Jaha. Jaha. O kej då. Vi får väl gå med på det då. Sex månader. Ett osedvanligt långt straff för ett 

inbrott. Men sex månader... okej då. Så får det väl bli.” 

Luossavaaran O lli var glad som en lämmel. H an tillbringade den hårda lappländska vintern i en 

varm cell på stadsfängelset, fick tre vällagade mål mat om dagen och regelbundna besök av 

provinsialläkare Wigren. 

Den gode doktorn tog väl hand om den luggslitne luffaren. H an skrev ut medicin och 

rekommenderade daglig motion.  

”N å motion? Vad tänker så doktorn då?” undrade Luossavaaran O lli. 

”En rejäl promenad runt rastgården varje dag” sa doktor Wigren på fullkomlig skånska. 

”Lilla vän” sa Luossavaaran O lli. ”Jag har då int kommit fängelse för att slita ont. Sommaren får 

jag får all motion jag behöver.” 

”O m sommaren tar man semester och vilar sig” försökte provinsialläkare Wigren. ”På vintern 

jobbar man.” 

”I kalla vintern” skrockade Luossavaaran O lli.  

”Lite arbete har ingen dött av.” 

”Int dör man av att vila sig.”  

H ur han än vände och vred på saken kunde provinsialläkare Wigren inte få fason på Luossavaaran 

O lli. H an försökte ett par vintrar till innan han gav upp, sökte en tjänst på lasarettet i Söderhamn 

och gifte sig med en blond liten sjuksköterska från Ljusdal. 

Doktorand Rotorblad gillade att berätta den historien. Men alla gillade inte att höra den. En som 

verkligen inte gillade att höra den var en viss Forbonden Stared, tillika hallänning och prognoschef 

på finansdepartementet. N amnet Stared lät förfärligt på halländska, så han gjorde allt han kunde för 

att uttala det på fläckfri riks-fosterländska. Men trots nitton år i huvudstaden hade han fortfarande 

inte lyckats bli av med den skorrande dialekt hans mor så kärleksfullt uppfostrat honom med.  

”H är på finansdepartmentet berättar vi inte historier” sa han med snål stämma. ”H är arbetar vi.” 
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N är professor Grabb träffade Forbonden Stared på en tillställning för nationalekonomer frågade 

han hur Doktorand Rotorblad skötte sin deltidstjänst på finansdepartementet. 

”H an berättar för många historier” sa Forbonden Stared och korsade armarna över bröstet. ”Vi 

kan egentligen inte ha historieberättare på finansdepartementet. Men för närvarande har jag väl inga 

planer på att rekommendera något annat än att han kan fortsätta sin anställning. Dessutom betalar 

ju inte departementet hans lön. Den kommer ju från universitetet.” 

Professor Grabb berättade för Doktorand Rotorblad vad Forbonden Stared tyckte om honom.  

”Jag tror han ogillar dig för att du är skåning” sa professor Grabb.  

”N ej, jag tror han ogillar mig för att jag är smartare än alla de där  knappnålshuvudena han själv 

har anställt där” skrockade den rundlagde, välklädde, lätt flintskallige Doktorand Rotorblad. 

Men det bästa av alltihop var att eftersom Forbonden Stared inte tyckte något vidare om 

Doktorand Rotorblad skulle han heller inte lägga sig i vad doktoranden gjorde. 

O ch det gav doktoranden en utmärkt chans att börja gräva i departementets databaser, 

prognosmetoder och makroekonomiska modeller. 

O ch gräva, det gjorde han. 

 

 

* * * 

 

 

H ugo Vanlöse och Wolkenkratzer hade två saker gemensamt. De var kortare än den 

genomsnittliga flickan på universitetet, och de gillade bägge glass. 

I övrigt var de olika som äpplen och hallon. H ugo var livrädd för träningslokaler medan 

Wolkenkratzer tränade kenpo med Dick O nander. H ugo gillade pommes frites med räksallad, men 

bara två munfullar, sedan fick han nog och ångrade att han köpt det. Wolkenkratzer, å sin sida, 

köpte sällan pommes frites men när han gjorde det var det alltid hela menyn med hamburgare och 

coca cola. Sedan åt han minutiöst upp varenda smula och drack varenda droppe. H ans noggranhet i 

att spisa snabbmat var så välkänd, eller snarare ökänd, i korridoren att varje gång Wolkenkratzer 

skulle ner till stan fick han åka själv. 

Risken var alldeles för stor att man annars blev sittande med honom på H uvva H amburgeri eller 

Bosses Burgarborg medan Wolkenkratzer slutförde sin rituella konsumtion av snabbmatens 

folkvagn.  

Således blev ingen förvånad när H ugo svarade ”nej” på Wolkenkratzers fråga om han ville hänga 

med ner på stan. 

”Varför inte?” undrade Wolkenkratzer uppgivet. 

H an visste redan svaret. H an satt och bläddrade i en bok om grekiska gudinnor. 

H ugo kastade en blick över Wolkenkratzers axel. 

”Va snygg hon är” anmärkte han. 

”Varför läser du om grekiska gudinnor?” undrade Tommy Tulpan. 

”Jag vet att hon finns” mumlade Wolkenkratzer och bläddrade vidare. 

”Vem finns?” 

”Den grekiska gudinnan i den pistagegröna kjolen.” 

Tommy såg lite förvirrad ut. 

”Den där bruden han undervisade i grekiska” förklarade Tage Laxcrantz från verandan.  

”Klart hon finns” sa Tommy Tulpan och log osäkert. ”Du undervisade henne ju.”  

”Men hon är ju en gudinna” sa Wolkenkratzer med viss irritation i rösten. ”Då måste hon ju 

finnas i den här boken.” 
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Åsa, Lisa och Mysa kom in i korridorköket. De hade alla varsin glass i handen. Glassarna var små, 

så små att man knappt såg dem.  

”Äter ni glass?” utbrast H ugo Vanlöse. ”Men det blir man ju tjock av!”  

”Det här är slimglass” förklarade Lisa stolt. ”Bara nittinio kalorier.”  

”Så kan man skämma bort sig lite utan att få dåligt samvete” sa Åsa lyckligt. 

”Vi behöver bara göra en lite längre workout i eftermiddag” log Mysa. 

De satte sig vid det stora köksbordet. H ugo tittade nästan trånande på glassarna. 

”Sluta bläng på brudarna, H ugo!” sa Tage Laxcrantz från verandan. 

”Jag vill ha glass” sa H ugo och lät nästan som om han hade gråten i halsen. 

Wolkenkratzer tittade upp från sin bok. H an noterade att Mysas glass var misstänkt grön i färgen. 

”Vaeredär för smak?” ville han veta. 

”Pistage” svarade Mysa utan att titta åt Wolkenkratzer. 

Wolkenkratzers ögon smalnade. H an tittade ut genom fönstret, förbi verandan och bort mot 

horisonten. H an knäppte händerna framför sig på bordet och tog långsamt ett djupt andetag. 

Ett märkligt ljud hördes i rummet. Det lät som rostiga kugghjul som sakta började arbeta efter en 

särdeles lång vila.  

H ugo såg sig förvirrat omkring. 

”Vad är det som låter?” undrade han. 

Tommy Tulpan nickade åt Wolkenkratzer.  

”Pistage...” sa Wolkenkratzer med en monoton röst. ”Pistage... grön... kjol... glass...”  

H an andades lite snabbare. 

”Grön glass... grön kjol... gudinnor och strutar...”  

Tankemaskineriet i Wolkenkratzers huvud ökade takten. Det metalliska ljudet från kugghjulen i 

hans skalle blev tydligare.  

”Glass... glassaffär... Slottsparken i stan...” 

Det rök en aning ur öronen på honom. 

Åsa tittade oroligt på Wolkenkratzer. 

”H åller han på att tappa vettet alldeles?” viskade hon till Tommy Tulpan. 

”H äll vatten i örat på honom!” sa Tage Laxcrantz från verandan. 

Tommy Tulpan tog en tom vattenflaska, fyllde upp den från kranen och lutade sig ner vid sidan av 

Wolkenkratzer. Med tålamod och precision hällde han sakta en halv flaska vatten i Wolkenkratzers 

vänstra öra. 

Sakta försvann det mekaniska oljudet. Röken upphörde. Wolkenkratzers andning blev lugnare.  

De tre juridiska blondinerna tittade med tacksamhet på Tommy Tulpan. 

”Vad modig du var” sa Mysa och klippte med sina välmålade ögonfransar. 

”Vad klok du är” sa Lisa och log med sin väl lippstiftade mun. 

”Du är en hjälte” sa Åsa och blinkade mot Tommy så ögonskuggan lyste mot honom. 

Wolkenkratzer skakade på huvudet. Det kluckade en aning. 

”Fan också” sa han. ”Jag måste ner på stan. Vill du följa med, H ugo?”  

”N ej, har jag ju sagt” upprepade H ugo Vanlöse. 

”Men jag bjuder på glass.” 

Det förändrade saken. Efter en snabb färd genom stadens stim i baksätet på Tages trimmade 

Amazon fann sig H ugo Vanlöse stående i kön vid en glasskiosk ägd av Glassia. Wolkenkratzer, som 

hela tiden såg sig om, hörde inte H ugos envisa repliker: 

”Vad har dom för smaker, då? Jag har aldrig ätit en glass från Glassia. Vad är det för företag? Kolla 

deras logo, den är ju jättetöntig. Jag fick inget kaffe i morse.”  

”Det blir säkert bra” mumlade Wolkenkratzer. 
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H an hade tagit på sig sina solglasögon. Slottsparken badade i sol och värme. Det var inte bra för 

glassarna som folk köpte från Glassia, men med solglasögon kunde man fortfarande spana efter 

pistagegröna kjolar under långa, svarta hår. 

Wolkenkratzer såg många kjolar och mycket hår, men ingenting i rätt färgkombination. 

”Fan också” mumlade han. 

”Vem? Jag?” undrade H ugo. 

”Vad är det med dig?” 

”Ingenting” försökte H ugo ängsligt.  

”Bra” tyckte Wolkenkratzer och pekade mot luckan i glasskiosken. 

H ugo stod före Wolkenkratzer i kön. H an harklade sig och blev en aning nervös. 

”Välkommen till Glassia, marknadens ledande glassproducent, kan jag fresta er med en Supercone 

idag?” 

H ugo stirrade på mannen i luckan. H ans mun var som igenklistrad. H an drog ett djupt andetag 

genom näsan och vände sig mot Wolkenkratzer. 

”Vad vill han med mig?” undrade H ugo ängsligt. 

Wolkenkratzer tittade på mannen i luckan. H an var säkert inte mer än tjugo, hade slickat blont 

hår, solariebränna, vit skjorta och slips. 

”H an undrar om du vill ha en Supercone” förklarade Wolkenkratzer.  

”Jag vill ha glass” sa H ugo och svettades tydligt. 

”Supercone är en glass.” 

”Kan jag hjälpa er att välja?” undrade slipsen i luckan.  

”Bara honom” sa Wolkenkratzer och pekade på H ugo. ”Inte mig. Jag har redan valt. Jag vill ha en 

Supercone.” 

”Vilken sorts cone vill ni ha?” 

”Vilka vi?” 

Slipsen tittade oförstående på Wolkenkratzer. 

”En vanlig strut, för fan” muttrade Wolkenkratzer samtidigt som han kastade ett öga bort mot 

Kung Ulriks Fontän.  

H an trodde sig ana en strimma av en pistagegrön kjol mellan träden, men han var inte säker. 

”Vilket topping package önskar ni?” frågade slipsen med säker stämma. 

”Vad är det?” 

”Vi har Comfort, De Luxe, H igh Lux och Executive.”  

”Men vafan... vilken är billigast?” 

Slipsen tittade på Wolkenkratzer med en lätt avmätt min. 

”Comfort är billigast” sa han lågt. 

”Då tar vi komforten.” 

”H ar ni ingen självaktning?” 

Wolkenkratzer ryckte till. H an sänkte solglasögonen och stirrade slipsen rakt i ögonen. 

”Uschekta, vasaru?” 

Slipsen suckade lätt. 

”H ar ni ingen självaktning alls?” sa han som om han talade till ett barn. ”Vad tror ni folk kommer 

att tro om er när ni går runt här i parken med en Supercone med Comfort Topping?”  

Wolkenkratzer var mållös. Just som han öppnade munnen för att säga något knackade H ugo 

Vanlöse honom på axeln: 

”Kolla brudarna där borta vid fontänen!”  

Wolkenkratzer vände sig om. 

Ingen tvekan om saken. Det var hon. 

H an hickade till, klev på sitt ena skosnöre och tappade en tia på backen.  
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”Dom går bort mot Bäckgården” flämtade han. ”Dom försvinner...”  

”H är” sa H ugo och gav honom hans tappade tia.  

”Ska ni ha någon glass?” undrade slipsen.  

Wolkenkratzer såg den pistagegröna kjolen och två av dess kjolkompisar runda Kung Ulriks 

Fontän och sätta kurs mot Bäckgården.  

”Miffel” kved han och fick plötsligt ont i magen. 

”Ska ni ha någon glass?” undrade slipsen en smula otåligt. 

”Ja, för fan” flämtade Wolkenkratzer. 

”Vilken topping? Comfort, De Luxe...” 

”De Luxe! Men fort!” 

”Ett bra val” sa slipsen medan han gjorde i ordning glassen. ”N i kommer att känna er hemma här i 

parken med en glass som utstrålar er status och ställning som en framgångsrik medborg...” 

”Sluta snacka och rå hit med glassfan” väste Wolkenkratzer, med ögonen desperat fästade på den 

försvinnande pistagekjolen. 

”Det blir femton kronor” sa slipsen.  

Wolkenkratzer såg en sekund på slipsen, sneglade bort mot pistagekjolen och insåg att han satt 

fast. H an halade upp sina sista fem kronor ur fickan, la till tian han tappat och slängde upp 

alltsammans på disken. 

”H är, din usling” sa han, tog glassen och störtade iväg.  

Det tog honom exakt fyra sekunder att glömma bort H ugo Vanlöse, som stod kvar vid 

glasskiosken och stirrade skräckslaget på slipsen i luckan. 

 

 

* * * 

 

 

Studieförbundet Egalia ägde ett litet hus på Södermalm. Det var egentligen inte ett hus avsett för 

studieförbund – någon gång för länge sedan hade det varit ett cafe med tillhörande bostäder ovanpå 

– men studieförbundet Egalia ville inte göra som alla andra studieförbund och skaffa sig kontor i 

den mer patriarkala delen av huvudstaden.  

Götgatsbacken på Södermalm var lagom jämställt. Dessutom hade envisa rykten gjort gällande att  

Fredrika Bremer förlorat oskulden i ett av byggnadens sovrum. Men det var säkert bara rykten.  

Samma rykten gjorde ävenledes gällande att den inblandade mannen blivit så förundrad över att 

fröken Bremer förärat honom att delta i händelsen, att han frågat: 

”Så... varför jag?” 

”Vad menar du?” hade fröken Bremer undrat. 

”Varför valde du mig... att... när du ville mista din... du vet...”  

”N är jag ville bli av med min oskuld?”  

”Just det...” 

Fröken Bremer ryckte på axlarna. 

”Jag hade ingen nytta av den längre” sa hon lakoniskt. 

Tage Laxcrantz trodde inte ett ögonblick på den historien. 

”Ren gallimatias” sa han  när han kokade ravioli till middag i korridorköket. 

”Spelar ingen roll” svarade Dick O nander, som kokade mer ravioli till middag. ”Det är en bra 

historia.” 

”Vad är en bra historia?” undrade Fröken Achselclaph. 

”Den om Fredika Bremers oskuld” sa Dick. 

”Den är fånig” konstaterade Fröken Achselclaph.  
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”Vart är du på väg?” undrade Tage. 

”Jobba extra för professorn” mumlade Fröken Achselclaph. 

”Ikväll igen?” sa Dick förvånat. ”Det är ju tredje kvällen på en vecka.”  

”Än sen då?” sa Fröken Achselclaph undvikande och plockade åt sig en liten yoghurt. ”Det är 

mycket jobb.” 

Dick kastade en blick på henne. H on undvek honom. Det var något som inte stod rätt till. H an 

ville fråga, men blev distraherad när de tre juridiska blondinerna kom in i köket, samtalandes om 

feministiskt självförsvar. 

Medan Fröken Achselclaph smet ut genom verandadörren fyllde de tre juridiska blondinerna 

köket med termer som könsmaktsordning och genusteori. Det gjorde Dick O nander en aning 

irriterad. N är han smakade av raviolin smakade den feminism. H an fick krydda den med ganska 

mycket svartpeppar för att återställa balansen. 

”Du, Tage...” undrade Mysa plötsligt. ”H ur lång tid tar det att köra till Götgatsbacken?” 

”Vad ska ni där och göra?” undrade Tage misstänksamt. 

”Det är feministiskt stödgruppsmöte” deklarerade Lisa. 

”I så fall tar det minst tre kvart” svarade Tage.  

De tre juridiska blondinerna fick genast bråttom. De störtade ut ur köket huller om buller.  

”O m ni bara ska ut och ta en öl tar det inte mer än tio minuter” ropade Dick efter dem. 

Det hörde de inte. De var fullt upptagna av att prata förväntansfullt om det stundande mötet på 

studieförbundet Egalia.  

Deras förväntan räckte hela vägen in på själva mötet. Lokalen i bottenvåningen av den feministiska 

byggnaden var fylld till brädden av såväl faktiska kvinnor som nominella kvinnor av varierande 

kulörer. Ett lågmält samtal rörde sig mellan borden.  

Åsa, Lisa och Mysa tittade sig förundrat omkring. 

”Jag tror vi är lite för välklädda för det här stället” viskade Åsa. 

”Kanske vi skulle ha tagit på oss skinnjackor” viskade Lisa. 

”Kolla, hon där borta är ännu mer välklädd än vi” viskade Mysa. 

Åsa drog efter andan. 

”Det är ju socialministern!” flämtade hon. 

H on avbröts av att en storväxt person kom fram till bordet, ställde sig framför Åsa och tittade 

henne djupt i ögonen. 

”H ej” sa personen med välartikulerad barytonröst. ”Jag heter Pamela. Vad heter du?”  

”Åsa” pep Åsa. 

”H ar du läst Sandra H arding?” 

”N eeej...” 

”Kanske vi kan gå hem till mig efteråt och läsa henne?” 

Åsa tittade generat på Mysa och Lisa.  

”Du kan ta med dig dina flickvänner” försäkrade Pamela. ”Ju fler desto roligare.”  

”Sklorv” mumlade Åsa. 

En ung kvinna klev upp på scenen mitt i rummet. H on var välklädd som en affärskvinna men hade 

svart läppstift och svarta naglar. Sorlet i rummet dog ut. Åsa, Lisa och Mysa drog förväntansfullt 

efter andan. 

”Systrar!” sa det svarta läppstiftet. 

Entusiastiskt jubel. 

”Vi blir fler och fler för varje månad!” 

Entusiastiskt jubel. 

”Lokalen är full ikväll, kanske vi ska flytta till nästa gång!”  

Entusiastiskt jubel. 
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En telefon ringde i rummet intill. 

Entusiastiskt jubel. 

”In i maktens korridorer!” proklamerade det svarta läppstiftet. 

Jublet kom av sig. En kvinna kom in från rummet intill, viskade något till det svarta läppstiftet och 

försvann ut igen. 

”Jaha, hm...” sa läppstiftet. ”Det verkar som om Gullan Vigselring som skulle hålla ett anförande i 

kväll inte kan komma. H ennes man ville att hon skulle tvätta bilen efter att han lagat middag och 

diskat.” 

Ett emfatiskt ogillande steg från de församlade feministerna.  

”Bilar är patriarkala!” ropade någon.  

”Det var precis vad Gullan försökte säga också, tydligen” förklarade läppstiftet. ”Men hon kanske 

svänger förbi här när hon har hämtat barnen på deras fotbollsträning.”  

”Fotbollar är patriarkala!” ropade någon annan. 

”Men jag tror vi har någon annan här som kanske kan prata i stället” fortsatte läppstiftet. 

”Socialminister Anna-Johanna Klack!” 

N u steg jublet i åttondelstakt. En medlem av regeringen var där, på deras möte! Jo, visst hade de 

sett ministern förut, men hon hade mest suttit i något hörn och sett liten ut. Pratat hade hon absolut 

inte gjort. Intill nu, förstås. 

”Jaa...” sa socialministern trevande när hon gick upp på scenen. ”Jaa... så roligt att vara här... jag 

vet väl inte riktigt vad jag ska säga...” 

”H ur står du ut med gubbarna i regeringen?” ropade någon. 

”Gubbar är patriarkala!” ropade någon annan. 

”Ja, det är inte lätt, minsann” småskrattade socialministern. ”Idag, till exempel, hade jag ett möte 

med finansminister Fläck om våran budget.” 

”Fläckar är patriarkala!” 

”N i skulle sett alla hans manliga härskartekniker han använde mot mig.”  

N u började rummet koka av feministisk upprördhet.  

”Vilka härskartekniker?” ville någon veta. 

Socialministern nickade åt frågan. 

”Jo, här ska ni få höra! H an ville att jag skulle acceptera att spara fem procent i budgeten för 

socialdepartmentet!” 

H ela rummet drog andan. Det blev syrebrist i hörnet där Åsa, Lisa och  Mysa satt. Mysa 

svimmade. 

Det svarta läppstiftet klev upp på scenen bredvid socialministern. 

”Fem procent!” ropade hon. ”Kan ni bara föreställa er! Vilken skymf mot vår syster! Vår 

medkvinna!” 

”O ch departementen med manliga ministrar får förstås en större budget!” ropade Åsa. 

Lisa tittade förvånat på henne. Mysa var fortfarande avsvimmad. 

”Ehm... nej” medgav socialministern. ”Alla ska spara fem procent. Utom kulturministern.”  

”Aha!” sa läppstiftet. ”Där ser ni! Finansministern diskriminerar mot en kvinnlig minister!” 

”H an e man” mumlade socialministern.  

”Så klart finansministern är man” sa läppstiftet en smula irriterat. 

”N ej... kulturministern.” 

”Är han kulturminister också?” 

”N ej, man.” 

Det hela blev en smula komplicerat. Man beslöt att mötet skulle brytas upp i smågrupper enligt 

akvariemodellen. Varje smågrupp – som på feministiskt vis kallades akvarium – utsåg en 

mötesunderlättare som skulle underlätta akvariets möte. 
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”Vad ska vi underlätta för något?” undrade Lisa som blivit utsedd till mötesunderlättare. 

”Mötet” förklarade det svarta läppstiftet. ”Så ni kan komma fram till en konsensusuppfattning.”  

”En konsensusuppfattning?” 

”Eller samsyn om du föredrar det.” 

”Den för du vidare till storgruppen. Du för akvariets talan.”  

”Men en konsensusuppfattning om vadå?” 

”O m huruvida kulturministern är man eller inte” sa läppstiftet och ryckte på axlarna. 

Plötsligt verkade alltihop mycket enkelt. Åsa och Lisa väckte Mysa vars sysslings brors kusins 

ingifta tremänning hade bott granne med kulturministern i Avlägsnebro för några år sedan. Mysa 

var helt säker på att kulturministern var man. 

Det var socialministern också. H on berättade till och med hans namn för Lisas grupp. 

”Jaha” sa Lisa och skrev ner namnet. ”Det här borde väl inte vara så svårt.”  

Men det var svårt. Av de sju akvarierna kom bara två överens om att kulturministern var man. Tre 

grupper misslyckades med att komma överens medan en grupp ansåg att även om kulturministern 

kunde misstänkas vara man, så borde han egentligen vara en kvinna. 

”O ch ni i sista gruppen?” undrade det svarta läppstiftet. 

Mötesunderlättaren i den sista gruppen såg obekväm ut. 

”Ö h, ja... vi anser att kulturministern förmodligen är en transsexuell hermafrodit” sa hon till sist. 

Det svarta läppstiftet såg bekymrad ut. 

”Inte bra” noterade hon. ”Vi behöver en konsensusuppfattning. Vi tar en runda till i akvarierna.”  

Därmed lämnade hon rummet med knorrande mage och gick över gatan till Fikrets Falafel.  

”Vilken bra ide!” sa Lisa när hon såg läppstiftet korsa gatan. ”Jag är också hungrig. Vill ni ha 

något?” 

”En halv kebab” sa Åsa.  

”Vi delar på den” sa Mysa. 

”Alla tre” sa Lisa och skyndade sig. 

Man blev hungrig av att kämpa för jämställdhet. 

 

 

* * * 

 

 

Tage Laxcrantz var irriterad.  

H an satt i fiket på samhällsvetenskapliga fakulteten och rökte en Rothmans utan filter. Mellan 

blossen bälgade han i sig kolsvart kaffe med avsevärd precision. N är han var färdig fanns det inte en 

droppe kvar i muggen. 

H an svepte in sig själv i ett svårgenomträngligt moln av irritation och tobaksrök. De flesta 

cafegäster kunde inte urskilja vem som satt där och rökte, men Charlie kände igen honom. 

Charlie avskydde cigaretter. H an avskydde även starkt kaffe, snabbmat och Dick O nander. H an 

gjorde allt han kunde för att undvika Dick. Det var inte bara misstanken om att Dick haft ihop det 

med hans blivande fru – det var så mycket annat också. Charlie hade en gnagande känsla av att Dick 

O nander härstammade från bönder norr om polcirkeln, folk med stora stövlar som högg skog på 

vintern och klev runt i en potatisåker på sommaren. 

Blotta tanken på en potatisåker fick Charlie att rysa. 

Men han rös ännu mer när han insåg vem som satt bakom rökridåerna i samhällsvetenskapliga 

faklutetens cafe. 

Det blev inte bättre av att han måste prata med Tage Laxcrantz. 
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Efter att ha samlat en rejäl omgång mod vevade sig Charlie in genom den tobaksinducerade 

dimman. H an försökte att inte andas men det slutade bara med ett rejält halsbloss av begagnad 

cigarettrök när han väl stod mitt framför Tage. 

”Charlie” sa Tage lakoniskt. ”H ar du sett djävulen  i Katmandu ännu?” 

”Vad pratar du om?” undrade Charlie förvirrat. 

Tage drog ett bloss och blåste röken rakt i Charlies ansikte. 

”Vad gjorde du så för??” undrade Charlie, halvt om halvt harmset och förtvivlat. 

”Jag är irriterad” sa Tage. 

”På vadå?” 

”På Dick O nander.” 

Charlie såg förvånat på honom. 

”Varför det?” 

”Därför att han inte lyssnar på mig” sa Tage och fimpade. ”H an fortsätter att rulla i sänghalmen 

med den där jävla Amalia Klander. Det kommer att sluta illa för honom.”  

”O j då... ehm... vet du var han är just nu?” 

”Förmodligen i Amalia Klander.” 

Charlie kliade sig förvirrat på hakan.  

”Jag... vi... jag skulle behöva prata med honom...” sa han en aning vimsigt. 

”O m vadå?” 

”En tenta. Vi har samma tenta i morgon.” 

Det förvånade Tage Laxcrantz. H an hade ingen aning om att Charlie hade vågat sig på att läsa 

ekonomisk politik. Det var annars en kurs som bara lästes av studenter som ville begripa saker och 

ting. Men, tänkte Tage, än är undrens tid inte förbi. 

N är han kom hem till korridoren samma kväll satt Dick O nander på sitt rum och läste igenom 

materialet för tentan en sista gång.  

”Din usling” sa Tage och satte sig på Dicks säng. 

”Det är en ära att vara en usling i ert sällskap” svarade Dick. 

”Så du har slitit dig från Amalia en halvtimme.” 

Dick suckade, lade upp fötterna på skrivbordet och korsade armarna över bröstet.  

”Ja, ja” sa han. ”Jag vet. Jag borde låta bli henne. Men...”  

”Men hon är allt du nånsin ville ha i en kvinna et cetera.”  

Dick skakade på huvudet. 

”Inte alls” sa han. ”Tvärtom, faktiskt. H on har alldeles för små tuttar. H on är mörkhårig, jag 

föredrar blondiner... Dessutom är hon från du-vet-var. H ennes päron är så välbeställda att när man 

käkar middag där hinner man inte igenom alla gafflarna vid sidan av tallriken innan vinet stigit en åt 

huvudet.” 

Tage funderade en stund.  

”Du har utan tvekan ett problem på halsen” sa han till slut. 

”Dessutom har jag den här jävla tentan i morgon” sa Dick och nickade åt papperen på skrivbordet. 

”Ekonomisk politik” skrockade Tage. ”Då föredrar jag ekonometri.” 

”Du är jävligt slängd i ekonometri” nickade Dick. 

”Charlie ska ta samma tenta som du i morgon.” 

”Jag vet. H an har tydligen frågat halva stan efter mig.”  

”Tror fan det” nickade Tage.”Du kan de här sakerna.”  

H an reste sig. Dick såg på honom. 

”Tack för rådet om Amalia” sa han. 

Tage klappade honom på axeln. 

”Det är gratis” sa han. ”Bärgningstjänsten om du kraschar kostar däremot pengar.”  



 

57 

”Allt jag äger är en tredollarssedel” ljög Dick efter honom när Tage lämnade rummet. 

Tages råd ekade i hans huvud resten av kvällen. H an drömde att Amalia Klander jagade honom 

och han gömde sig i baksätet på Tages trimmade Amazon. Plötsligt öppnades förardörren och 

finansministern klev in. Dick sträckte sig efter sin finansiella revolver men hölstret var tomt. 

Just som finansministern skulle vrida om tändningsnyckeln vaknade Dick. Klockan var halv åtta 

och han var redan sen till tentan. Lyckligtvis ägde han en splitter ny Accord Sport, en bil som ledigt 

lät honom avverka sträckan mellan studentkorridoren och den stora industrilokalsliknande 

tentasalen på andra sidan staden på mindre än tio minuter. 

H ans framfart fordrade naturligtvis en viss kreativitet med avseende på hastighetsgränserna, men 

han kom i alla fall i tid och hade till och med tid att jäklas med Charlie en stund innan tentan 

började. 

Medan Dick slet med frågor omkring hur man applicerar makroekonomisk teori på en 

konjunkturcykel gick Tage Laxcrantz till professor Grabbs kontor för att prata avhandlingsämne 

med professorn. Men professorn hade fått problem med sin get inggula Camaro samma morgon och 

blivit försenad.  

För att fördriva tiden gick Tage in till Doktorand Rotorblad. 

”Jamen du är ju alldeles rätt person den här morgonen” sa doktoranden och log på skånska.  

”O ch hur kan det komma sig?” undrade Tage skeptiskt. 

Doktorand Rotorblad halade fram en hel trave utskrifter från en hel trave ekonometriska 

körningar han gjort natten innan. H an staplade utskrifterna i Tages knä och log ännu bredare: 

“H är är beviset.” 

“På vadå?” 

“På att finansdepartementet manipulerat hela långtidsprognosen för landets ekonomi.”  

Tage tittade på papperstraven. H an bläddrade i den och sneglade upp mot Doktorand Rotorblad. 

Den godmodige doktoranden lutade sig tillbaks, satte tummarna i västen och sken som solen över 

Kiviks marknad. 

“Du menar alltså” sa Tage långsamt, “att du har suttit och kört data… men hur fick du fatt i rätt 

data, förresten?” 

“Jaa” sa doktoranden och tog fram en cigarr, “har man nyckel till finansdepartmentets datacentral 

så har man.” 

Tage drog efter andan. H an tittade på de översta papperen och orienterade sig snabbt. Redan efter 

två sidor började han inse vad Doktorand Rotorblad hade åstadkommit. 

“Men för helvete” mumlade Tage. “För katten, hunden och papegojan på samma gång… Det 

här… det här är ju bevis för att finansministerns prognoser om att ekonomin är i dåligt skick…”  

“…är fullständiga fantasifoster!” avslutade Doktorand Rotorblad, skrattade gott och tände sin 

cigarr. 

H an drog ett bloss och blev gradvis allvarlig igen. 

”Det bästa av allt är att jag kom på exakt hur de gjorde” fortsatte han, drog ut en låda och tog upp 

en mindre packe papper. ”De har inte ens bemödat sig med att förfalska modellen. Allt de gjorde 

när de skulle importera matrisen till dataprogrammet var att tippa den på sidan.”  

Tage stirrade vantroget på D oktorand Rotorblad. 

”Tippade modellmatrisen... men då blir ju alla parametrar helt åt helvete!”  

”Det var tydligen den enklaste tekniska finten de kunde komma på. H är, jag har dokumenterat 

alltihop.” 

Tage tittade igenom den lilla bunten medan Doktorand Rotorblad sög på sin cigarr med stort nöje. 

”H ar Grabb sett det här?” undrade Tage. 

”H an vet om det, men du har den andra av två kopior.”  

”O ch du har den första kopian, antar jag?” 
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”Den ligger...” sa doktoranden förnöjt och fimpade sin cigarr, ”inlåst i ett bankfack.” 

”Vi måste ut till pressen med det här!” 

”Det var just det jag tänkte att du kanske ville bistå med” log doktoranden. ”Jag har aldrig gillat 

att skriva insändare och debattartiklar.” 

”Men det gör jag!” sa Tage. ”O ch Dick. H an är fenomenal på att kommunicera komplexa 

ekonomiska frågor till vanligt folk.” 

Med de två rejäla pappersbuntarna i sina händer rusade Tage raka vägen till sin trimmade Amazon. 

H an tänkte börja skriva redan innan Dick hunnit göra färdigt sin tenta. H an såg redan för sitt inre 

hur deras artikel hamnade på Dagens Dumheters debattsida, hur de blev inbjudna till nyhets-TV 

och radio och hur finansministerns hela besparingspolitiska kampanj skulle falla i bitar. 

Det var bara ett problem. 

 

 

* * * 

 

 

”Det är bara ett problem” sa Dagens Dumheters chefredaktör till finansministern när den 

finansiella bastuklubben återigen sammanträdde. ”Vi fick in en ganska konstig artikel till 

debattsidan idag.” 

H an halade fram ett svettigt papper ur sin hopvikta handduk och gav det till finansministern. Kurt 

O rvar Fläck tog emot det med misstänksam min. 

”Var har du haft det här papperet?” frågade han. 

Chefredaktören rynkade förbryllat pannan. Finansministern läste papperet och blev allt mer 

butter ju längre ner i texten han kom. 

”Fan också” muttrade han och  räckte över papperet till Glas Ekollon. ”Det här är fan ditt bord. 

Du får ta hand om det.” 

Ett åskmoln tornade upp sig i hans ansikte. Glas Ekollon såg osäkert på honom. 

”Läs, för fan!” uppmanade finansministern. ”O ch ge mig en jävla rackabajsare.”  

Medan riksbankschefen slog upp en tredubbel Screwdriver till finansministern ögnade Glas 

Ekollon igenom det allt svettigare papperet. H an stannade mitt i texten, kastade ett förvånat öga på 

chefredaktören och började noga läsa från början.  

”Det här är ju otroligt” sa han med ett osäkert skratt. ”H ur har de kommit på det här?”  

”Vad är det om?” undrade professor Barnbeck nyfiket.  

”Det här angår ju dig också” sa chefredaktören. 

”Kan man lugnt säga” nickade Glas och läste vidare. 

”Vadå?” ville professor Barnbeck veta. 

”Snorungar” sa finansministern och räckte över sitt tomma glas till Riksbankschefen för ännu en 

rackabajsare. 

”Vilka snorungar?” undrade professor Barnbeck oroligt. 

”Dick O nander och Tage Laxcrantz” läste Glas Ekollon. 

Professor Barnbeck hoppade till. 

”Det är ju två doktorander hos oss” sa han och hickade. ”Vad... vad skriver de om?”  

”De har kommit på hur vi manipulerade våra tillväxtprognoser” svarade Glas Ekollon och såg 

återigen osäkert på finansministern. ”Vad gör vi åt det här?”  

”Inte ett jävla någe” brusade finansministern, halvvägs genom sin andra tredubbla Screwdriver. 

”Men om det här läcker ut...” 

”Det här kommer inte att läcka ut” sa chefredaktören. ”Jag har redan sagt åt mina 

debattredaktörer, Beckasin och Bergtroll, att de inte får publicera den här.” 
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”Jävla snorungar!” röt finansministern och tittade irriterat ner i sitt tomma glas. 

Glas Ekollon räckte artikeln till professor Barnbeck. Riksbankschefen sneglade över Barnbecks 

axel för att se vad det handlade om. Professor Barnbeck trodde att Riksbankschefen sneglade på 

hans Petter N iklas och drog ilsket handduken om sig. 

”Vad jag inte fattar” sa Glas, ”är hur katten de har kommit på hur vi manipulerade 

prognosmodellen. Det var så snyggt gjort, så elegant, att man fanimej måste ha tillgång till modellen 

själv för att klara av det.” 

”Eller åtminstone databanken” tillade professor Barnbeck. ”Man kan köra rådata mot resultatet 

och simulera modellen. Men det kräver en massa jobb. O ch analytiskt skarpsinne. Det här är helt 

klart ett jobb av någon som är bättre än de här två studenterna.” 

”Snora jävungar!” röt finansministern och räckte över glaset till Riksbankschefen för en tredje 

dubbel Screwdriver. 

Riksbankschefen slog i lite mer lingondricka och lite mindre vodka. 

”Jag kan inte tänka mig att de haft hjälp inifrån finansdepartementet” sa Glas Ekollon bestämt. 

”Vårt folk är lojala.” 

”H ar inte du en student som jobbar på finansen?” frågade Riksbankschefen professor Barnbeck. 

”Den där Motorstad eller vad han nu hette.” 

Professorn funderade. 

O ch funderade. 

O ch funderade. 

O ch så – kom han på: 

”Doktorand Rotorblad! Jamen för katten! N ej, han är inte min student, tack och lov, han är 

skåning, ser ni. N ej, han skriver sin avhandling för Grabb.” 

”Professor Grabb” nickade Glas Ekollon. ”Grått keynesianskt skägg.” 

”H an som åker Camaro” mindes chefredaktören. 

”Grabb fick in Rotorblad på en halvtidstjänst på er prognosavdelning. H an jobbar åt under den 

där jäkla hallänningen som luktar hästhage. Vad heter han nu igen?”  

”Stared.” 

”Jag tror du ska ta dig ett snack med Stared” föreslog chefredaktören för Glas Ekollon. 

”Du!” sa Glas Ekollon en aning irriterat. ”Tala inte om för mig hur jag ska sköta mina domäner. 

Se du bara till att de här två snorungarna inte får bli publicerade. Inte nu, inte någonsin.”  

”O ch jag ska ha ett litet samtal med professor Grabb” sa professor Barnbeck. 

”Unga snorkråkor!” deklarerade finansministern, pinkade i sitt tomma grogglas och somnade.  

 

 

* * * 

 

 

Varken Doktorand Rotorblad, Dick O nander eller Tage Laxcrantz visste någonting om vad som 

försiggick i Riksbankens bastu. Däremot visste både Dick och Tage vad som försiggick inne på 

Wolkenkratzers studentrum.  

N ämligen ingenting.  

”H an bara ligger där” klagade Greve Cykelhielm och pekade på Wolkenkratzers säng. 

H an verkligen bara låg där, den lille doktoranden i latin.  

”H ur länge har det här pågått?” undrade Tage. 

”Alldeles för länge” uppskattade Greven. 

”H an har magrat” noterade Dick. 

”Äter han?” undrade Tage. 
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Greven skakade på huvudet. 

”Det började efter att han och H ugo kom hem från den där dagen nere i parken” sa han, suckade 

bekymrat och gick till köket för att tröstäta å Wolkenkratzers vägnar. 

”H an har något i handen” såg Tage. 

”Vad fan är det för nåt?” undrade Dick och gick närmare. 

Wolkenkratzer hade något i sin ena hand som han tycktes lukta på med jämna mellanrum. Dick 

gick fram till sängkanten. Wolkenkratzer tycktes inte lägga märke till Dick. 

”Det är en servett!” utbrast Dick.  

H an sträckte sig ner för att ta servetten. Men då reagerade Wolkenkratzer. H an  morrade ilsket 

som en terrier, visade tänderna mot Dick och knöt krampaktigt handen om servetten.  

”Tror du han bits?” frågade Dick Tage. 

”H an har väl aldrig bitit nån förr” sa Tage och försökte samma sak som Dick.  

Reaktionen blev precis densamma, förutom att Wolkenkratzer försökte bita Tage i fingret. 

”Vi frågar H ugo” föreslog Dick. ”H an var ju med den där dagen.”  

N är de lämnade Wolkenkratzers rum hörde de honom jollra medan han luktade på servetten. 

Dick blev orolig och undrade om de inte skulle ta honom till en läkare.  

”Vi får se vad H ugo har att säga först” menade Tage. 

H ugo Vanlöse hade en hel del att säga. H an berättade gärna om vad som hänt efter att 

Wolkenkratzer köpt sin glass. H an började med att deklarera att han känt sig övergiven när 

Wolkenkratzer snubblade iväg efter pistagekjolen med det långa mörka håret.  

H ugo var dock inte den som förblev rådlös. H an övergav snabbt tanken på glass och satte iväg 

efter sin kamrat. Det var inte lätt. Den kortväxte Wolkenkratzer hade förvånansvärt snabba steg när 

det verkligen gällde. D essutom var H ugo Vanlöse till och med något kortare än Wolkenkratzer, och 

utrustad med en droppformad kropp vars ben var lite för korta för snabb framfart.  

N är Wolkenkratzer rundade Kung Ulriks Fontän hade pistagekjolen med väninnor redan hunnit 

fram till grindarna vid Bäckgården. Som genom ett lyckans trollslag stannade de upp alldeles 

utanför grindarna, något som Wolkenkratzer inte var sen att utnyttja. H an kryssade med fenomenal 

smidighet mellan barnvagnar, stressade småbarnspappor, pratglada småbarnsmammor, glassglada 

småbarn, glada hundar, goda farmödrar, hungriga svanar och ilskna taxichaufförer. Med sin lyxiga 

glass i ena handen och balansen i den andra tog han ett språng över en tappad varmkorv, ett språng 

till över en sovande uteliggare och ett tredje språng över en vattenpöl. 

Det var allt han behövde för att hinna ikapp pistagekjolen.  

Problemet var bara att det tredje språnget landade hans högra fot på ett reklamblad för stadens nya 

bibliotek som någon slängt i en överfull papperskorg. Reklambladet, som var tryckt i fyrfärg på 

glättigt papper, hade landat ovanpå papperskorgen, legat stilla i några sekunder och sedan sakta 

seglat ner på grusgången.  

Där hade det blivit liggande i minst en halvtimme. 

Där skulle det ha förblivit liggande i många halvtimmar till. 

O m inte Wolkenkratzer funnits, förstås.  

Med en elegans som påminde om Greve Cykelhielm utklädd till ballerina halkade Wolkenkratzer 

på det glättiga papperet och företog en saltomortal genom den klara men varma sensommarluften. 

”Gaschpluttga!” utbrast han och landade på mage precis framför pistagekjolen och hennes 

väninnor. 

Först låg han alldeles stilla, blundade och kände efter om alla delarna av kroppen hade landat på 

samma ställe.  

Därefter öppnade han sakta ögonen. Kisande noterade han tre saker.  

Till att börja med var hans högerhand tom. H an blev besviken. Femton kronor åt skogen, kort och 

gott. 
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Därefter noterade han ett par unga kvinnofötter iförda högklackade sandaler som stod alldeles 

framför hans ansikte.  

Till sist hörde han skriket. H an kunde inte riktigt avgöra vad skriket handlade om, men det rådde 

ingen tvekan om att det kom från ovan. 

”H imlen” mumlade han med munnen full av grus. 

”Min bluuus! Jag har glass över hela min blus!!” 

”Gudinnor i himlen” mumlade Wolkenkratzer vidare.  

H ugo Vanlöse imiterade Wolkenkratzer med förvånansvärd precision. 

”Så han tappade sin Super Cone... vilken av tjejerna spillde han glassen över?” undrade Dick 

O nander. 

”Pistagekjolen” smålog H ugo. ”Jag hade en servett i handen. Jag gav den till henne.”  

H an såg stolt ut. Det var inte ofta H ugo Vanlöse vågade sig fram till kvinnor, så han hade all 

anledning att vara stolt över sig själv. 

Pistagekjolen använde hans servett. H ennes väninnor hade också servetter. En hel bunt, tack och 

lov. De torkade frenetiskt sin väninnas blus medan Wolkenkratzer tuggade grus och försmäktade på 

marken utan krus. 

”H är!” sa pistagekjolen plötsligt och kastade en servett på den liggande Wolkenkratzer. ”Ät upp 

den!” 

”Aha” sa Tage Laxcrantz. ”Där har vi det. Det är den servetten han har i handen.” 

”Men varför vill han ha kvar en äcklig servett?” undrade H ugo. 

”H an tror att pistagekjolen är en grekisk gudinna” förklarade Dick. ”Vilket gör saken desto mer 

komplicerad. Så länge han tror att hon är en gudinna kommer han inte att göra något annat än att 

ligga där och dyrka servetten. Det enda som kan få honom tillbaks på fötter är om han inser att hon 

inte alls är en grekisk gudinna.” 

”O ch hur ska det gå till?” undrade Tage. 

Dick hade ingen aning. Inte H ugo heller. 

De funderade.  

O ch funderade. 

O ch funderade. 

O ch så – kom Tage på: 

”Vi fixar en date åt Wolkenkratzer!” 

”Med vem?” undrade H ugo. 

”Med henne.” 

Dick sken upp: 

”Jamen givetvis! Det finns inget bättre sätt att bli besviken på en kvinna än att gå ut på en date 

med henne.” 

 

 

* * * 

 

 

Det var allvar nu. 

Professor Barnbeck tänkte inte tillåta att det här upprepades. H an var fast besluten att se till att 

doktorand Rotorblad slutade rota i finansdepartementets prognosmodell. H an skulle se till att det 

blev lugn och ro och städat och fint bland hans doktorander. H an skulle ha den renaste, snyggast 

städade nationalekonomiska institutionen i hela Fosterlandet.  
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Men då måste han förstås först se till att bli av med doktorand Rotorblad. O ch för att bli av med 

doktorand Rotorblad var han tvungen att prata med professor Grabb och professor Grabbs grå 

keynesianska skägg. 

Professor Barnbeck gick lugubert nedåt korridoren mot Grabbs tjänsterum. H an mötte en 

sekreterare som han knappt nickade åt. H an tyckte inte om den här delen av institutionen. Det 

luktade inte likadant som i hans tjänsterum. Det luktade något annat.  

N ästan amerikanskt.  

Professor Barnbeck stannade upp och sniffade lite extra. H an såg sig om med rynkad panna och 

sniffade både åt vänster och åt höger.  

Det luktade definitivt Amerika här. 

H an sniffade upp, han sniffade ner, han sniffade hit, han sniffade dit.  

Plötsligt fastnade hans näsa. Det luktade särskilt mycket Amerika just där han fastnat med näsan.  

H an tog ett steg tillbaks och tittade upp från en skjortbeklädd bröstkorg. Bröstkorgen tillhörde 

professor Realwage Anderson, en gästforskare från Vanderbilt i N ashville i den expansiva staten 

Tennessee.  

“Can I help you?” undrade Realwage Anderson. 

Professor Barnbeck tittade irriterat upp och insåg för första gången att hans amerikanske 

gästforskare hade samma grå keynesianska skägg som den särdeles irriterande professor Grabb.  

“Are you a Keynesian, too?” undrade professor Barnbeck. 

Två keynesianer på en dag. Det var mer än professor Barnbeck kunde hantera. H an kunde inte 

göra något åt Realwage Anderson, för Realwage Anderson var en väletablerad makroekonom med 

många forskningsartiklar på sin resume. Dessutom tjänade Realwage Anderson gott och väl tre 

gånger så mycket pengar som professor Barnbeck.  

Före skatt. 

Det var droppen för professor Barnbeck. Blotta tanken på de fosterländska marginalskatterna fick 

honom att bli vit i ansiktet av ilska.  

Med sitt ilskevita ansikte stormade han in på professor Grabbs kontor. Professor Grabb tittade 

upp från det senaste numret av Journal of Particular Keynesianism och rynkade skägget: 

“Agaton? Vad har jag gjort för att förtjäna äran av ditt besök?”  

“Marginalskatterna!” utbrast professor Grabb. 

“Till marginalskatternas lov” sa professor Grabb och lyfte sitt glas mineralvatten till en skål. 

“Doktorand Rotorblad!” rättade sig professor Barnbeck. 

“Vad är det med honom?” undrade professor Grabb och ställde ifrån sig sitt glas på kanten av 

skrivbordet. 

“Du måste sparka... det där glaset kommer att trilla ner.”  

“Ska jag sparka ner glaset?” 

“Vem?” 

“Va?” 

Professor Barnbeck kliade sig på sin hårimplantatsfyllda hjässa. H an försökte frenetiskt fokusera 

på varför han stormat in på professor Grabbs kontor, vit i ansiktet av ilska. 

“Just det” mumlade han. “Rotorblad.” 

“Vad är det med honom?” undrade professor Grabb något ointresserat och såg ner i sin tidskrift. 

“Du måste sparka honom.” 

Professor Grabb tittade upp.  

“Varför det?” undrade han och rynkade skägget igen. 

“H ur rynkar du skägget?” undrade professor Barnbeck. 

“Jag sparkar inga doktorander som sköter sitt jobb” sa professor Grabb och återgick till sin 

tidskrift. 
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Professor Barnbeck lämnade professor Grabbs kontor mer konfunderad än han kunde minnas att 

han varit. Ingenting bet på professor Grabb. Det var som att hälla vatten på en keynesian. H an bara 

ruskade av sig det och fortsatte med sitt envisa forskande. Dessutom var professor Grabb omåttligt 

populär bland studenterna. Det var... 

Professor Barnbeck spratt till. 

Studenterna.  

H erregud - att han inte tänkt på det! De där studenterna som skrivit den där artikeln till Dagens 

Dumheter! De kunde han ju lätt komma åt. Visserligen var de ju doktorander, men såvitt professor 

Barnbeck visste hade varken Dick O nander eller Tage Laxcrantz börjat jobba på en avhandling 

ännu. Så de borde vara lätta att komma åt. 

H ans sekreterare upplyste honom om att Tage Laxcrantz hade avslutat alla sina kurser på 

doktorandnivån, och att Dick O nander just skrivit sin sista tenta. 

“För vem då?” ville professor Barnbeck gärna veta. 

“Professor Tomtehatt” sa sekreteraren. “Tomtehatt, förresten... vilket jävla namn.” 

“Det är Barnbeck också” mumlade professor Barnbeck och satte av mot professor Tomtehatts 

kontor. 

Professor Tomtehatt var lång, gänglig, led av mentalt och dentalt underbett samt gapade ofta en 

smula medan han tänkte.  

N är han tänkte extra mycket kliade han sig på hakan. Just nu kliade han sig alldeles särskilt 

mycket. 

“H ej, Agaton” sa han med ett rosigt leende när professor Barnbeck stövlade in på hans kontor. 

“Jag är oerhört fascinerad av det här!” 

H an pekade på datorskärmen. Professor Barnbeck lutade sig över Tomtehatts axel och försökte 

rynka skägget. Men eftersom han inte hade något skägg gav han upp och rynkade pannan i stället. 

“N är man multiplicerar a med b” sa professor Tomtehatt, “och sedan logaritmerar funktionen, så 

blir relationen mellan a och b helt plötsligt additiv.” 

Ett barnsligt leende spred sig över professor Tomtehatts ansikte när han i spänd förväntan tittade 

upp mot professor Barnbeck.  

“Är det inte fascinerande?” undrade han och utstötte något som lät som ett skratt. 

“Joo...” mumlade professor Barnbeck. 

“Var det nåt särskilt du ville?” undrade professor Tomtehatt. 

“Ehm...” svarade professor Barnbeck. 

“Eller ville du bara se det här på min dator?” 

“Du har en student som heter Dick O nander, som just tog din tenta, eller hur?” 

“Just det! Det gick bra för honom. H an spetsade.”  

“N ej, det gjorde han inte.” 

“Va?” 

“H an spetsade inte.” 

“Jo.” 

“N ä.” 

“H ur vet du det?” 

“Därför att Bellenwargstiftelsen betalar din lön” suckade professor Barnbeck. “O ch jag måste 

ansöka om ett nytt anslag från dom i nästa vecka. Det är ganska mycket jobb.”  

Professor Tomtehatt såg plötsligt ledsen ut. H an tittade i förtvivlan på professor Barnbeck. H ans 

underläpp, som var det mest framträdande elementet i hans ansikte, darrade märkbart. H an såg sig 

förtvivlat om i kontoret. Skulle allt det här... kunna försvinna? 

“H u... hur... hur underkänd sa du att han blev?” undrade han till sist och såg bedjande på 

professor Barnbeck. 
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“Väl underkänd” sa professor Barnbeck, sträckte på sig och lämnade rummet. 

 

 

* * * 

 

 

Dick O nander behövde en paus. H an behövde pusta ut, hämta andan och vila sig.  

H an var inte van vid en sådan kaskad av lyckönskningar, glada tillrop och uppskattande 

ryggdunkningar.  

Det var många som ville uttrycka sin beundran och uppskattning för att han lyckats med vad 

ingen på hela universitetet verkade ha klarat av, nämligen att bli väl underkänd på en tentamen. 

O mvärldens jubel strömmade in på hans studentrum med sådan intensitet att han knappt kunde 

sitta upp.  

O ch det var innan Czirkemaj kom på besök. 

“Szekesfehervar!” utbrast den ungerskfödde doktoranden i för-euklidisk geometri. 

H an dunkade Dick O nander i ryggen så Dick hostade upp minst fyra franska adverb.  

“Jäkla snyggt gjort! Jag känner ingen som lyckats med det där! O ch då ska gudarna veta att jag 

nog försökt både en och två gånger själv.” 

Lyckönskarna fortsatte strömma in på hans lilla studentrum. 

“Det är ju finare än en pizza med rysk kaviar!” log Greve Cykelhielm.  

“Ärans usling!” utbrast Tage Laxcrantz. “Inte ens jag lyckades med det!” 

“Tackar” mumlade Dick. “Det var sista chansen. Min sista tenta.”  

“Fan heller” sa Wolkenkratzer. “N u ska du göra en da capo.”  

Dick O nander var inte säker på att han ville försöka göra en da capo på professor Tomtehatts 

tentamen. H an var nämligen inte säker på att professor Tomtehatt själv visste hur man rättade en 

tentamen i ekonomisk politik. N är professorn inte kunde lösa ett problem på föreläsningen gav han 

studenterna problemet i hemläxa. O fta över helgen. N är studenterna lämnade in hemläxorna såg de 

aldrig till dem igen.  

Detta hade förbryllat Dick O nander. H an hade fortsatt att vara förbryllad över det så mycket att 

han en kulen natt tog sig in på professorns tjänsterum med en ficklampa för att leta efter små svarta 

hål, stora nog att sluka hemläxor men för små för att sluka tjocka professorsskallar.  

H an upphörde dock med efterforskningarna när han hörde ett envist rykte om hur professor 

Tomtehatt blev doktor i nationalekonomi. Ryktet tycktes förklara ett och annat, inte minst 

professorns hemläxesystem. 

Det var nämligen en gång en viss professor Damask. Denne professor satt en dag på den 

ekonomiska högskolan i den fosterländska huvudstaden och gnagde bekymrat på en blyertspenna. 

H an tittade ut på träden utanför där löven började bli höstgula.  

Men han var inte bekymrad för att hösten var i annalkande - han hade knappt ens noterat att det 

just varit sommar. N ej, professor Damask var bekymrad för doktoranden Melker Tomtehatt. 

H an visste helt enkelt inte hur han skulle få doktoranden Tomtehatt att producer a något som ens 

företedde en avlägsen likhet med en godtagbar avhandling. O ch det brådskade: professor Damask 

hade bara stipendiepengar åt doktoranden Tomtehatt för ett par månader till.  

Den unge doktoranden hade dröjt så länge med sin avhandling att professorn helt enkelt höll på 

att förlora stipendiet. 

O ch tålamodet.  

Det knackade på dörren. Professor Damask snurrade runt sin kontorsstol. 

“Kom in” sa han och tittade bekymrat på sin blyertspenna. 

In kom doktorand Tomtehatt.    
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“Jaha” mumlade professor Damask och la ifrån resterna av pennan.  

H an fingrade tankspritt på sin pipa som han aldrig rökte. 

“Jaha, ja” sa professor Damask. “Jaha, men sitt då.” 

Doktorand Tomtehatt slog sig osäkert ner i besöksstolen. H ans gråblå ögon betraktade professorn 

med outgrundlig melankoli. H ans märkbara underbett blev ännu mer märkbart när doktoranden 

lutade sig fram en smula i besöksstolen. Professor Damask antog att det hade att göra med 

gravitationens inverkan på doktorandens haka.  

För ett ögonblick förlorade sig Professor Damask i funderingar kring vilka eventuella praktiska 

konsekvenser det kunde få för en ung man att ha en haka av doktorandens proportioner. En lätt 

harkling från doktoranden fick honom på andra tankar.  

“Jaha, det var avhandlingen, ja” muttrade professor  Damask och rotade bland sina papper. 

“Jaa...” sa doktorand Tomtehatt osäkert.  

“Det går ju inte sådär väldigt... fort... med den” noterade professor Damask. 

“N ää...” sa doktorand Tomtehatt lika osäkert.  

“Vi kan inte fortsätta så här” suckade professor Damask.  

“Bää...” sa doktorand Tomtehatt. 

Professor Damask tittade på honom. Doktorandens bägge ögon var verkligen gråblå, så gråblå att 

man knappt kunde skilja dem från vatten. Däremot kunde vattnet skilja sig från doktorand 

Tomtehatts öga. En droppe rann från ögonvrån ner i det väldimensionerade underbettet.  

Åsynen av tåren gjorde professor Damask lite mildare till mods. H an hade tänkt be doktoranden 

att packa sitt kontor och vänligen finna en annan födkrok, men det blev svårt att göra det med en 

doktorand som uppenbarligen försökte allt han kunde men inte förmådde bättre.  

“H ar doktoranden skrivit något alls på avhandlingen?” undrade professor Damask. 

Doktorand Tomtehatt tog fram ett papper ur innerfickan på sin kavaj. H an vek upp det och räckte 

över det till professorn. 

“Mhmm...” mumlade professor Damask medan han granskade papperet. “Jaha... okej... du skriver 

alltså att du vill inleda din avhandling med en inledning.”  

“Jaa...” nickade doktorand Tomtehatt en smula hoppfullt. 

Professor Damask nickade fundersamt. 

“O kej” sa han. “Jag ska fundera närmare på det här. Kom igen i morgon så får vi prata vidare om 

vad vi kan göra av det här.” 

Doktorand Tomtehatt hade knappt försvunnit ut ur professor Damasks kontor förrän telefonen 

ringde.  

Det var professor Lugubrius från det lite större universitetet i den fosterländska huvudstaden. 

“Jag har en doktorand som ska disputera” sa professor Lugubrius.  

“Vem då?” undrade professor Damask. 

“Ture Sågbock.” 

“H onom hade jag på ett seminarium förra året. H an kan ingen nationalekonomi.” 

“Det är helt riktigt.” 

“Så varför vill du att han ska disputera?” 

“Jag har inga mer pengar åt honom. Kan du sitta i hans avhandlingskommitte?”  

Professor Damask tänkte ett ögonblick. H an såg sin chans. 

“Jag har också en doktorand som ska disputera.” 

“Vem då?” 

“Melker Tomtehatt.” 

“Jag hade honom på en kurs i vintras. H an kan inte heller någon nationalekonomi.”  

“Det är helt riktigt” medgav professor Damask. 

Professor Lugubrius funderade ett ögonblick.  
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“O kej” sa han till slut. “Vi kan göra två flugor på smällen här. O m du hjälper mig att göra 

Sågbock till doktor ska jag hjälpa dig att göra Tomtehatt till doktor.”  

Så gick det, enligt envisa rykten, till när Melker Tomtehatt fick sin doktorshatt.  

Men det var säkert bara rykten.  

H ur han sedan blivit lektor och professor hade Dick O nander ingen aning om. Men det 

bekymrade honom inte. 

Vad som däremot bekymrade honom ganska mycket var att han var hungrig. Som den efter -

tentamiska traditionen påbjöd banade han sig sakta väg genom skarorna av beundrande vänner, 

fram till kylskåp och spis där han så småningom hoppades tillaga den sedvanliga post -tentala 

middagen. 

Czirkemaj protesterade. 

“N ej, för fan, strunta i falukorven nu. Du kan käka på gasquen i stället!”  

“Vadå för gasque?” undrade Tage Laxcrantz. 

“Inagurationsgasquen.” 

Dick O nander sken upp: 

“Jamen den brukar ju vara kul! Det är då de firar alla lektorer som blivit professorer och så.”  

Inagurationsgasquen var den enda gasque som avhölls i universitetets stora festvåning. Tillträdet 

till gasquen var strikt reglerat av universitetets administration. Enbart fakultetsmedlemmar, höga 

administratörer, ledamöter av universitetsledningen samt allmänt kända fårskallar fick tillträde. 

Studenter som utmärkt sig genom särskilt goda betyg fick möjligen sitta vid några bord längst bak i 

salen.  

De enda studenter som fick tillträde till de finare borden vid inagurationsgasquen var 

styrelsemedlemmarna i studentkåren. Främst bland dem var Frans Renskav.  

“H an ser ut som Barbapappa” anmärkte Wolkenkratzer.  

“H ur blev han kårordförande egentligen?” undrade Tage Laxcrantz. 

Även Tommy Tulpan satt vid ett framträdande bord.  

Det irriterade både Dick O nander och Tage Laxcrantz. N är de anlände till gasquen hade de bägge 

därtill hunnit bli ganska hungriga. Irritation och hunger var en ovanligt ovanlig kombination som 

varken Dick eller Tage mådde bra av. 

Greve Cykelhielm var också hungrig, men i hans fall var det ett normaltillstånd. 

Czirkemaj var inte hungrig. H an hade just varit i Budapest och ätit sin mosters delikta 

kycklinglever i två dagar.  

Mitt i dörren till gasquen stod en bestämd medlem av studentkårens paradorkester och höll fram 

en vithandskad hand. 

“Biljetter, tack” sa han. 

“Tack, gärna” sa Tage och tog honom i hand. 

Paradorkestermedlemmen tittade förbryllat på Tage. Innan någon av dem hann säga något 

öppnades en sidodörr. Ut ur den strömmade ett dämpat samtal mellan ett okänt antal personer. En 

av dem kom ut ur dörren.  

Det var Charlie. N är han fick syn på Tage Laxcrantz spratt han till som om någon kört en het nål 

genom kroppen på honom. 

“N ehej, du tack!” utbrast han. “Släpp inte in den där!”  

“H ej, Charlie” sa Dick O nander och log. 

Charlie vände sig förskräckt mot Dick.  

“Är den där också här!! Jämmer och elände! Bort med er! Vik hädan! Vade retro! Gå däråt!”  

Studenten från paradorkestern kliade sig på hakan. 

“Så jag ska inte släppa in dom, alltså” konkluderade han. 

“Du ska stoppa dom!” meddelade Charlie morskt. “Stoppa dom!”  



 

67 

H an upptäckte Czirkemaj och Greve Cykelhielm. 

“Allihop!” la han till med en röst som nästan gick  upp i falsett. 

Paradorkesterstudenten sträckte på sig och tittade modigt på Tage Laxcrantz. Tage övervägde sina 

möjligheter. H an hade inga höga tankar om Charlie, och paradorkesterstudenten såg ganska 

bräcklig ut. Men när ännu en paradorkesterstudent anslöt sig föreslog Dick att de skulle retirera och 

omgruppera. 

“Men jag vill in” envisades Tage. “Förresten är de bara två. Vi är fyra. Fem om vi räknar Greve 

Cykelhielms vikt.” 

“Jag är också här” påpekade Charlie och sträckte på sig. “Så vi är tre!”  

“Förvisso” sa Dick till Tage. “Men de där två har förmodligen ett tjog paradorkesterkompisar 

innanför dörren.” 

“Arton stycken” sa en av dem stolt. 

“N itton med mig” lät Charlie meddela. 

“Tjugo mot fem” funderade Tage. “Vad säger du, Czirkemaj?”  

“Tjugoen!” pep Charlie. 

“Jag håller med Dick” sa Czirkemaj. “Vi omgrupperar till Charlies kontor. H an är säkert inte 

där.”  

“H an är antagligen hemma ikväll” instämde Dick. 

“Jag är här!” utbrast Charlie  “Vadå mitt kontor? Va? H örni! Kom tillbaks! Vad är det med mitt 

kontor?” 

 

 

* * * 

 

 

Den gänglige statsministern hade lärt sig en sak. O m man skulle ha regeringssammanträde efter 

klockan fem på eftermiddagen fick man ha sammanträdet så tidigt som möjligt. Annars skulle 

finansminister Fläck ha hunnit bli en smula trött och således inte helt intresserad av att delta. 

Således började det extra ordinarie regeringssammanträdet exakt klockan fem på eftermiddagen. 

Till statsministerns glädje kunde alla komma. Utom Måna. 

“Var är Måna?” undrade han och såg sig bekymrat omkring i regeringens sammanträdesrum. 

“H on är på gasquen” svarade kulturministern. 

“Vilken gasque?” 

“Inagurationsgasquen. På universitetet.” 

“H ur blev hon inbjuden till den?” 

“Det undrar jag med” instämde utbildningsministern. “Jag har försökt få bli inbjuden till den i två 

år nu, men jag får alltid nej.” 

“Enbart fakultetsmedlemmar, höga administratörer, ledamöter av universitetsledningen samt 

allmänt kända fårskallar får gå på den gasquen” sa kulturministern. “O ch några utvalda studenter.”  

“Så eftersom Måna varken är fakultetsmedlem eller hög administratör eller sitter i 

universitetsledningen” sa utbildningsministern, “så finns det ju bara en kategori hon kan tillhöra.”  

“Javisst!” instämde statsministern. “H on är en fårskalle.”  

Ett buttert grymtande fångade statsministerns uppmärksamhet. H an sneglade mot den rödbrusige 

finansministern och nickade frenetiskt. 

“Kurt-O rvar har rätt!” utbrast han. 

“O m vadå?” ville socialministern veta. 

“Vi går vidare på agendan” fortsatte statsministern en aning forcerat. “Jaha, det var besparingar, ja. 

Vi måste ju spara, som ni alla vet.” 
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H an sneglade på finansministern och drog en suck av lättnad. Finansministern såg nöjd ut. En 

ovanlig syn, men den gladde statsministern.  

“Men vad ska vi spara på?” undrade kommunikationsministern. “Vi måste ju bygga ut järnvägarna 

så vi kan höja bensinskatten så folk måste åka mer tåg.” 

“H öj bensinskatten först” sa finansministern. “Sen får vi se om det blir några pengar till dina 

gamla järnvägar.” 

“Just det!” sa kommunikationsministern. “Just därför måste vi bygga nya. De är gamla.” 

Finansministern suckade.  

“Vad Kurt O rvar försöker säga” förklarade skatteministern, “är att man kan spara pengar på två 

sätt. Man kan spendera mindre och man kan höja skatterna.”  

“Jamen pengarna från bensinskatten ska ju gå till järnvägar” sa kommunikationsministern. 

“O ch till glesbygden” sa glesbygdsministern. 

“O ch storstäderna” sa storstadsministern. 

“O ch de små och mellanstora städerna” sa små-och-mellanstorstads-ministern. 

“Det är inte era pengar!” muttrade finansministern. 

“Jag vet” sa kommunikationsministern. “Det är skattebetalarnas, men...”  

“Det är mina pengar!” deklarerade finansministern. “O ch vi har ett budgetunderskott!”  

“Budgetunderskottet” sa statsministern och nickade. “Det är viktigt.”  

“Är det verkligen sant att om vi inte gör nedskärningar i budgeten så kommer Världsbanken och 

tar våra barnbarn?” undrade barnministern ängsligt.  

“Ja, Kurt O rvar” sa statsministern. “Är det verkligen sant?”  

“Det kan du ge dig fan på att de gör” bedyrade finansministern. “De kommer och tar  vartenda 

barnbarn. O ch skeppar iväg dem i stora H erkulesplan.”  

“H erkulesplan!” utbrast kulturministern och fällde en tår. 

“H erregud...” mumlade socialministern. “Jag kan riktigt se det framför mig...”  

“En lång rad av barnbarn går in i ett stort H erkulesplan...” snyftade skolministern. 

“O ch gråtande mammor vinkar farväl...” grät omsorgsministern. 

“Är... är det så... är det verkligen så det blir, Kurt O rvar?” undrade statsministern oroligt. 

“Precis så blir det” nickade finansministern och tittade på klockan. 

Statsministern skakade på huvudet. H an var blek i ansiktet.  

“Det här är verkligen allvarligt” mumlade han. 

Flera kvinnliga ministrar grät.  

“Snälla Kurt O rvar” hulkade bostadsministern. “Rädda våra barnbarn. Jag gör... jag gör vad som 

helst...” 

Finansministern lutade sig tillbaks i sin stol. H an såg mycket nöjd ut.  

“Så ska det låta” sa han och tog fram ett papper han haft i innerfickan. “H är har jag en lista på vad 

ni alla ska spara på. N i måste göra exakt som jag säger. Jag vet att det är tuffa saker. Men tänk på vad 

som händer om ni inte går med på det.” 

En ödesmättad tystnad lade sig över rummet. Finansministern lät blicken glida från statsråd till 

statsråd. Långsamt drog han ett andetag. 

Till slut sa han: 

“Barnbarnen.” 

Flera ministrar brast i gråt. 

 

 

* * * 
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Inagurationsgasquen hade nått till punkten då studentkårens ordförande skulle prata. De 

närvarande hade nått en behaglig berusningsnivå och kände sig trivsamma i största allmänhet. Det 

var bra, ty studentkårens ordförandes tal var inte av den kvaliteten att man som åhörare ville avnjuta 

det utan någon som helst filtrering. 

Studentkårens ordförande hette Frans Renskav. 

“H an ser fortfarande ut som Barbapappa” viskade Czirkemaj. 

H an och Dick O nander stod och kikade genom en glänta i en av dörrarna till den stora salen där 

gasquen försiggick.  

Dick kastade en blick på honom över axeln. Ett mummel hördes från golvet intill Dicks ben. Det 

var studentorkestermedlemmen som mumlade bakom sin munkavle. H an tittade argt upp på Dick 

och försökte slita sig från banden som höll hans händer bundna bakom ryggen. Det gick inte så bra.  

Dick tittade inte på honom. H an tittade på Czirkemaj. 

“Barbapappa är rosa” viskade Dick. “Frans är inte rosa. H an är blekvit.”  

“Ge Renskaven ett par Skåne Akvavit så blir han också rosa” viskade Czirkemaj tillbaks. 

Det tyckte Greve Cykelhielm var skojigt. H an fnittrade så hela kroppen guppade. Den guppande 

magen fungerade som en akustisk förstärkare till fnittret. 

Dick stängde dörren. 

“För fan, Greven” väste han. “De kan ju höra oss där inne!” 

“Det vore bra” svarade Greven. “De har mat där inne. Jag kände doften av lammkotletter.”  

“Är mat det enda du kan tänka på” sa Tage Laxcrantz. 

H an kom just uppför trappan bakom Greven. Bakom honom pustade Wolkenkratzer ut och satte 

ner en stor banderoll. 

“Tack för att jag fick släpa upp den här alldeles själv” sa han, satte ner banderollen och tog fram en 

plunta ur fickan. 

“Var är Charlie?” undrade Tage. 

“H an blev uppbunden med hemskt mycket arbete på sitt kontor” sa Dick. 

“O ch ett halvkilo packtejp” inflikade Czirkemaj. 

“H ur blev banderollen?” undrade Dick. 

Tage och Wolkenkratzer vecklade ut den. Med stora blockbokstäver deklarerade den STO PPA 

GASQ UEN ! 

“Jag tror det är dags att gå in” sa Czirkemaj. “Rektorn ska strax prata.”  

Dick gläntade på dörren igen. Frans Renskav var precis på väg att avsluta sitt tal. Med orden “Vi å 

dom” tackade han för sig, tog emot applåderna och begav sig rakt ner till sitt bord igen. H ans fru 

Fermenta gav honom en puss på den expanderande flintskallen. 

“N u” sa Dick. “N u! Innan rektorn går upp!” 

Deras entre blev en fullständig succe. Till stridsropet “STO PPA GASQ UEN !” stormade de in 

genom tre olika dörrar och upp på närmsta matbord. Tage och Wolkenkratzer vecklade ut 

banderollen medan Dick och Czirkemaj hoppade upp och ner på sina respektive bord i takt med det 

ekande “STO PPA GASQ UEN !”  

Middagsgästerna vid borden där Tage och Wolkenkratzer stod ryggade förskräckt tillbaks. En 

äldre dam svimmade, hennes man grep efter hennes luktsnus men fick tag i saltkaret i stället. Tage 

trummade med banderollpinnen mot bordsskivan mellan sina fötter. H an trummade så hårt att en 

såsskål stänkte upp och färgade ansiktet brunt på en professor i fasta tillståndets fysik. Professorn 

ramlade baklänges och kravlade förskräckt iväg från den skanderande forskarstudenten. 

Det var lite annat virke i middagsgästerna vid bordet där Dick stod. En av dem försökte gripa tag i 

hans ben. Dick parerade och trampade den griphungrige middagsgästen på kavajärmen. En annan 

försökte sticka honom med en matkniv. Dick klev elegant undan och trampade rakt i den 
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knivhungriges potatissallad. Salladen skvätte i alla riktningar, men framför allt rakt ner i knät på den 

knivhungrige. 

Greve Cykelhielm kom aldrig upp på det bord som Dick tilldelat honom. H an försökte, men 

skivan gick i tusen bitar och han ramlade rakt ner i en enda röra av bordsduk, gele, brunsås, rostbiff, 

potatissallad, rödvin, nygräddat bröd och finkärnat smör. Medan middagsgästerna i vild panik 

flydde det exploderande bordet upptäckte Greven att han var omgiven av särdeles vällagade 

matprodukter. H an försökte resa sig men hans mage drog ihop sig tills Greven gav upp, satte sig ner 

igen och började förtära de utspridda läckerheterna. 

Ö ver kaoset dånade det taktfasta “STO PPA GASQ UEN ! STO PPA GASQ UEN !” På talarpod iet 

stod studentkårens festmästarinna och såg gråtfärdig ut. H on skulle just introducera universitetets 

rektor när de fem informella gästerna hade kommit in. Det var hennes stora tillfälle under året att 

göra något inflytelserikt.  

Rektorn stod vid hennes sida. H an stirrade häpet på händelserna vid festsalens entredörrar. 

Festmästarinnan såg upp mot honom och formulerade en ursäkt för sig själv. H on skulle just 

uttrycka den när hon märkte att rektorn stod och smålog. 

“Ursäkta mig...” sa festmästarinnan. “Men det här var verkligen inte planerat.”  

“Fascinerande!” utbrast rektorn. “Det roligaste jag varit med om sen jag konfirmerades!”  

Festmästarinnan tappade fattningen. H on såg sig om på golvet, hittade sin fattning och återvann 

sitt formella yttre.  

“Vad... vad menar rektorn?” undrade hon. 

H on hörde inte vad rektorn svarade. Ett skarpt tjut, som från H esa Fredrik, skar genom festsalen.  

Det var Dick O nander som halat fram en bärbar larmsignal. H an halade fram den just i samma 

stund som de två angreppsivriga middagsgästerna vid hans bord återigen försökte få omkull honom. 

Den ene hade just fått tag i hans byxben och den andra gjorde ett utfall mot hans sko när han fyrade 

av sin medhavda H esa Fredrik. Angriparna ryggade tillbaks med händerna för öronen och 

ohämmad ilska i blick. 

I det ögonblicket började övriga gasquegäster gadda ihop sig mot de självinbjudna. Klasar av 

lagom ohämmade universitetslektorer, lagom berusade studenter och lagom kända fårskallar gjorde 

oorganiserade utfall mot Tage Laxcrantz och Wolkenkratzer. Tage försvarade sig med pinnen från 

banderollen. Wolkenkratzer gjorde detsamma med klassisk kosackdans intill han halkade på en 

välskuren lammkotlett, föll baklänges ner under bordet och landade mellan benen på en av stolarna. 

Även Dick utsattes för allt mer aggressiva angrepp. H an släppte sin H esa Fredrik, vände sig om 

och om igen och försvarade sig med diverse kenpotekniker. Det var inte så lätt eftersom han stod på 

en bordsskiva, och han förlorade sånär balansen när någon drog undan bordsduken under hans 

fötter. Med ett rejält hopp klarade han sig, men när han landade började två bestämda medlemmar 

av studentorkestern att dra i själva bordet.  

Då insåg Dick att loppet var kört. H an gjorde en elegant volt över huvudet på en av sin 

antagonister, landade med händerna först och gjorde en snygg kullerbytta som skulle gjort hans jiu -

jitsu-instruktör gråtfärdig av lycka. H an kom upp på fötterna innan gasquegästerna runt hans bord 

insett vart han tagit vägen. Med ungefär fyra stora kliv lämnade han lokalen och försvann ut ur 

byggnaden. 

N är Dick O nander lämnat lokalen flockades ännu fler angripare till Tage. H ans ihärdiga fäktande 

med banderollpinnen fungerade fortfarande, men han fick jobba allt hårdare i allt fler riktningar.  

 Den som klarade sig bäst var Czirkemaj. Av någon anledning var det ingen som angrep honom. I 

takt med att tumultet runt Dicks och Tages bord tilltog blev han alltmer lämnad åt sig själv på sitt 

bord.  

“MEN  STO PPA GASQ UEN , DÅ!!” vrålade han i ett förtvivlat försök att få uppmärksamhet.  
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Den enda som noterade honom var Greve Cykelhielm, som såg upp från sin matröra med ett 

lyckligt leende. 

Czirkemaj skulle just säga något när Tage Laxcrantz valde att lämna det sjunkande skeppet. Med 

banderollstaven som hävstång flydde han sitt bord och sprang i hög fart genom lokalen, upp mot 

podiet. Festmästarinnan pep av förtvivlan och sökte skydd i rektorns famn. Rektorn försökte hålla 

om henne samtidigt som han gjorde tummen upp mot Tage. Tage hann med att återgälda gesten 

innan han återigen brukade banderollpinnen som hävstång och svingade sig ut genom det stängda 

fönstret alldeles vid sidan av podiet.  

H an landade precis där han skulle. Medan rektorn, festmästarinnan, Frans Renskav och flera andra 

gasquegäster flockades till det kreativt öppnade fönstret klev Tage lugnt in i passagerarsätet på sin 

trimmade Amazon. 

“Ta fast honom!” ropade någon. 

”Stoppa den där trimmade Amazonen!” ropade någon annan. 

Det var lättare sagt än gjort. Med Dick O nander bakom ratten kilade Amazonen raskt iväg över 

parkeringen och ut på Prins Bertils Boulevard. Allt de såg var ett par snabbt försvinnande bakljus. 

“Förbannade keynesianer!!” ropade någon efter dem. 

Frans Renskav drog efter andan, nickade och pekade efter den försvinnande Amazonen. 

“Så där går det när man sysslar med vi å dom tänkande” deklarerade han. 

 

 

* * * 

 

Ryktet om Dick O nanders och Tage Laxcrantz’ insats vid inagurationsgasquen spred sig som en 

löpeld genom universitetet. Gamla studiekamrater hörde av sig och meddelade att de inte önskade 

höra av de två mer. N ya studiekamrater på forskarutbildningen log ansträngt och sa ingenting. 

Charlie ringde fyra samtal i timmen för att berätta för alla och envar hur mycket han avskydde Dick 

O nander. H an ringde ett samtal i timmen för att berätta för ännu fler hur mycket han avskydde 

Tage Laxcrantz.  

Gamla flickvänner ringde och meddelade att de var mycket glada att de inte var ihop längre. Den 

geometriskt perfekta Fröken Achselclaph kunde inte begripa vad Dick O nander trodde att han 

skulle uppnå med det där gasque-spektaklet. N är Dick ville förklara fick hon bråttom till en extra 

ordinär föreläsning med professor Rödstuga. 

Till och med Czirkemaj fick sig en släng av sleven. 

”Vi kan inte vara tillsammans längre” sa hans flickvän. 

”Varför inte då?” undrade en ledsen Czirkemaj. 

”Du har så konstiga kompisar.” 

Tommy Tulpan log ansträngt, han också. 

”H ur är livet på finansdepartementet?” frågade Tage. 

Tommy Tulpan svarade med sitt mest ansträngda leende. 

”Låter kul” mumlade Dick bakom morgonens upplaga av Dagens Dumheter.  

Den juridiska blondinen Åsa kom in i köket, med energi och målmedvetenhet i steget. N är hon 

fick syn på Dick och Tage hejdade hon sig snabbt. 

”O j då...” sa hon, log ansträngt och vände om.  

H on försvann ut ur köket lika fort som hon kom in. 

”Vad var det där om?” undrade Dick förvånat. 

Tommy Tulpans ansträngda leende hotade klyva hans ansikte i två delar. 

”Fattar ni inte” väste han.  

”Fattar vadå?” ville Tage veta och lade ifrån sig en artikel från Review of Mainstream Economics. 
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”Folk... folk vill liksom inte...” 

”Inte vadå?” undrade Dick och lade ifrån sig Dagens Dumheter. 

Tommy såg från Tage till Dick och från Dick till Tage. H an började svettas. 

”Folk vill inte vara kompisar med såna som gör konstiga saker” lyckades han få fram till slut.  

”Vad är det för konstigt med att demonstrera mot en gasque?” undrade Dick. 

Tommy Tulpans leende försvann. 

”Jag har inte tid att prata med er” sa han och började plocka med sin kaffekopp. ”Jag har en 

föreläsning...” 

”Du har gjort alla dina kurser” påpekade Tage. 

”Ett möte...” sa Tommy och ställde kaffekoppen på diskbänken. 

”Med vem då?” ville Dick veta. 

”En vigsel...” sa Tommy och ställde in smöret i kylskåpet. 

”Vem gifter sig?” undrade Tage. 

”En begravning...” sa Tommy och försvann ut ur köket. 

Till och med H ugo Vanlöse kände sig obekväm i sällskap med de två keynesianerna. N är han 

behövde något från köket svepte han in sig i sin osynlighetsmantel. Allt de såg var en kaffekopp 

som flöt iväg genom korridoren. 

Den enda som inte brydde sig om deras hyss var Wolkenkratzer. H an låg fortfarande i sin säng 

och jollrade, med fragment av den före detta servetten i sin hand.  

”Det här går inte längre” sa Greve Cykelhielm. ”H an måste vara jättehungrig.”  

H an suckade djupt vid tanken på hur Wolkenkratzer måste känna sig.  

”Vi får fixa en date med den där pistagekjolen” sa Dick O nander bestämt. 

Samtliga närvarande, inklusive Tage Laxcrantz och Greve Cykelhielm, röstade för förslaget.  

”Vem är pistagekjolen?” hördes en röst från en obestämd plats i rummet.  

”H ugo” sa Tage. ”Ta av dig osynlighetsmanteln.” 

H ugo dök upp alldeles bakom Greve Cykelhielm. Långsamt drog han av sig manteln. H an såg 

sjöblöt ut. 

”Vad svettig man blir under den” sa han och lade tankspritt ifrån sig manteln. 

”H ugo har en poäng” sa Greve Cykelhielm. ”H ur hittar vi flickan med pistagekjolen?” 

 

 

* * * 

 

 

Få människor på universitetet blev så lyckliga av det oplanerade besöket vid inagurationsgasquen 

som professor Barnbeck. H ela morgonen efter gasquen satt han hopkurad på sitt kontor och 

småskrattade. H an drog sina ganska små fingrar genom de ganska små inplanterade hårtestarna på 

hans ganska lilla huvud.  

O ch småskrattade vidare. 

H an tog fram en bild på institutionens samtliga professorer och lektorer. H an letade tålmodigt tills 

han hittade professor Grabb. Med ett extra ettrigt leende på sina ganska små läppar skrockade han: 

“N u du, din skäggiga keynesian. N u åker du ut!” 

“Varför det?” undrade professor Grabb när professor Barnbeck lät meddela att han tänkte sparka 

honom. 

“Det var dina doktorander som rusade in på inagurationsgasquen” förklarade professor Barnbeck 

häpet. 

H an var förundrad att han ens måste förklara sina motiv för professor Grabb. 

“O ch?” undrade den alltid lika gråskäggige professor Grabb. 
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Attans också. Det här gick inte alls som professor Barnbeck planerat. H an kände hur han långsamt 

blev vit i ansiktet av ilska. 

“Man får inte rusa in på gasquer och kräva att gasquen stoppas” hävdade professor Barnbeck 

bestämt. 

Professor Grabb ryckte på axlarna. 

“Det är möjligen en aning okonventionellt” sa han lugnt. “O ch knappast något jag skulle ägna mig 

åt.” 

“Jag hade nästan hoppats...” mumlade professor Barnbeck. 

“Du skulle sett vad en del professorer hade för sig på Berkeley då när jag var där.”  

“Berkeley? Ja, visst fan, du var ju där i början av sjuttitalet.”  

Professor Barnbeck hade aldrig gästforskat vid något amerikanskt universitet. H an hade helt 

enkelt aldrig blivit inbjuden. Det var något han helst av allt inte ville tänka på.  

“Men det är knappast olagligt” sa professor Grabb. 

“Att forska utomlands?” undrade professor Barnbeck. 

“Där borta i Berkeley kunde man köpa en ny Camaro för två månadslöner” mindes professor 

Grabb. 

Professor Barnbeck ville inte höra ett ord mer om hur det var att forska på Berkeley. Eller något 

annat amerikanskt universitet heller, för den delen. 

“Det är dina doktorander” sa han. “De drar vanära över institutionen.”  

Professor Grabb tvekade en stund. Den vinkeln hade han inte tänkt på. Professor Barnbeck såg 

tveksamheten i professor Grabbs ögon. Den gjorde honom glad, så glad att han fjärtade.  

“O kej” sa professor Grabb och såg sig undrande om efter källan till den lilla obehagliga lukten. 

“För all del. Jag ska prata med dem.” 

“Prata bort dem från institutionen” sa professor Barnbeck. “Bort.”  

“Jag ska prata med dem, inte bort dem.” 

“N u pratar du bort saken.” 

“Doktorander är inte saker.” 

Professor Barnbeck svarade inte omedelbart. H an visste hur det var att prata med keynesianer. 

Man kunde helt enkelt inte vinna ett argument. Det gjorde professor Barnbeck stressad. H an hade 

mer än en gång gått från seminarier där de pratat ekonomisk politik eller nationalekonomisk teori 

och känt sig som en komplett idiot därför att han aldrig lyckats vinna ett argument mot en 

keynesian.  

Men vänta bara. Snart skulle samsynen inträda.  

På väg ut från professor Grabbs kontor hejdade han sig mitt i dörröppningen och vände sig om. 

För första gången på länge insåg han att han faktiskt hade ett trumfkort gentemot professor Grabb. 

“Förresten” sa han och log illmarigt mot professor Grabb. “En av de där figurerna blev ju väl 

underkänd på en tenta alldeles nyligen. Du borde noga överväga hans formella ställning vid 

institutionen.” 

Det var naturligtvis ett problem. För att få behålla doktorandstipendierna måste doktoranderna bli 

minst godkända på sina tentor. Dick O nander hade klarat alla tentor utom den på den sista kursen. 

Därför måste Professor Grabb kanske ta ifrån honom stipendiet, och det just som han skulle börja 

arbeta på heltid med sin avhandling. 

Det gillade inte Professor Grabb. H an satt på sitt kontor och såg bekymrad ut. Det vanligtvis 

livliga keynesianska skägget var håglöst och nedstämt.  

N är Doktorand Rotorblad tittade in till professor Grabb insåg han genast att något var fel. 

Professorn förklarade läget med något dämpad röst. 

Doktorand Rotorblad lät sig dock inte nedstämmas. H ans koncentrerade min förbyttes sakta i ett 

godmodigt, skånskt leende. 
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“Sa du att han fick väl underkänt på tentan?” frågade han. 

Professor Grabb nickade. 

“Jamen då är ju hela tentamen annullerad” skrockade doktorand Rotorblad.  

Professor Grabb tittade förvånat på honom. 

“Man kan inte ge ut betyg på tentamina som inte finns inskrivna i universitetsförordningen” 

förklarade doktorand Rotorblad. “N ågot väl underkänt betyg finns där inte. Således har tentamen i 

fråga aldrig ägt rum.” 

Den nyheten satte liv i Professor Grabbs skägg igen. H an skickade en av institutionens rappa 

sekreterare att meddela professor Barnbeck den goda nyheten.  

Professor Barnbeck delade inte Professor Grabbs uppfattning att nyheten var god. Tvärtom fick 

den honom att bli knäsvag.  

”Jämmer och keynesianer!” utbrast han förtvivlat. 

H an trodde att han just hade löst ett stort samsynsproblem. H an trodde att han just hittat ett sätt 

att bli av med den oömsesidige professor Grabb, eller åtminstone förminska honom så ingen skulle 

lyssna på honom. O ch så, vips, kom professor Grabb tillbaks med ett fullständigt rationellt, 

förnuftigt argument som dessutom visade sig vila på den solida fosterländska förvaltningslagen. 

Det var tur att den finansiella bastuklubben skulle sammanträda den kvällen. Med darrig stämma 

och gråten i halsen berättade professor Barnbeck för klubbens medlemmar om hur hans geniala 

angrepp på den obotlige keynesianen och hans lärjungar hade misslyckats.  

Stämningen blev lite tryckt i bastun. Det kunde i och för sig bero på att vice riksbankschefen vridit 

upp temperaturen. H an hade just kommit tillbaks från en tjänsteresa för att studera centralbanker 

på ett halvdussin öar i Karibien och tyckte att Fosterlandet hade blivit särdeles kyligt och 

obeboeligt. H an hade ansökt hos sin chef om att få vikariera som vice riksbankschef på 

centralbanken i Monserrat, men fått avslag. Det gjorde honom på dåligt humör. 

Finansminister Fläck var däremot på gott humör. Regeringssammanträdet hade varit en 

formidabel framgång. Varenda minister åt nu ur hans hand och gjorde precis som han ville.  

Samsynen hade erövrat regeringen. 

“Du, Agaton” sa Glas Ekollon. “H ur går det med din institution?”  

“Just det” sa chefredaktören för Dagens Dumheter. “Du skulle ju rensa ut de där kenyanerna.”  

“Keynesianer” mumlade professor Barnbeck.  

“Kenyaner, kosacker, kameler” sa chefredaktören. “Blev du av med dom?”  

“Inte än” medgav professor Barnbeck. 

“Vadå inte än?” undrade vice riksbankschefen. “Vad är det som tar tid?”  

“Ja, vad fan” sa Glas Ekollon. “Det var ju dina doktorander där som var och snokade i 

finansdepartementets makroekonomiska modell. Du kan ju fan inte ha kvar dom där uppe.”  

“Det är inte så enkelt!” svarade professor Barnbeck vresigt.  

“För fan, Agaton” skrockade finansministern och dunkade den ganska lilla professorn i ryggen.  

Professor Barnbeck hostade. Den närvarande skrattade. 

“Du får väl spara bort deras jobb” fortsatte finansministern. “Det var så jag gjorde mig av med en 

spoling på departementet som flirtade med min fru.”  

“Problemet är att de där tre, Laxcrantz, O nander och Rotorblad, doktorerar för professor Grabb. 

O ch han har skaffat externa pengar till deras stipendier. Jag kommer inte åt deras löner.”  

Bastubadarna muttrade. Professor Barnbeck kände sig plötsligt osäker. H an var osäker på om 

någon tyckte om honom. H an var osäker på om hans son skulle fortsätta köra motorcykel. H an var 

osäker på om hans fru fortfarande älskade honom.  

N är han blev osäker ville han gå hem och äta äpplen. Men han kunde inte gå från ett sammanträde 

med finansiella bastuklubben innan sammanträdet avslutats.  

För att dölja sin osäkerhet fortsatte han att berätta om de tre oömsesidiga doktoranderna: 
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“En av dom är färdig med sina kurser. En annan har skrivit halva avhandlingen. Den tredje skrev 

just sin sista tenta. Jag beordrade att han skulle bli väl underkänd så vi kunde kasta ut honom, men 

det står tydligen något i högskolelagen om att man inte får hitta på betyg till tentor.”  

“Jävla paragrafryttare” mumlade finansministern.  

“Det enda sättet att bli av med dom är  om dom blir åtalade för något brott” suckade professor 

Barnbeck.  

“Jamen då får vi väl åtala dom då” sa Glas Ekollon.  

“För vadå?” undrade professor Barnbeck.  

 

 

* * * 

 

 

Tage Laxcrantz satt i baksätet på sin trimmade Amazon och skrev på sin avhandling när  en äldre 

herre med korrekt klädsel presenterade sig genom sidorutan. Presentationen bestod av ett ID -kort 

från stadens polismyndighet. 

Tage öppnade den bakre sidorutan. Polismannen anklagade honom för att vara Tage Laxcrantz. 

“Skyldig” nickade Tage.   

Polismannen, som enligt sin legitimation hette Riihiranta i efternamn, lät då meddela att han var 

där för att anhålla Tage. 

”För vadå?” 

“O ch Dick O nander också” sa polisman Riihiranta. 

Dick O nander satt på sitt studentrum och skrev på sin avhandling när polisman Riihiranta 

knackade på dörren.  

“Grovt olaga ofog?!” utbrast Dick O nander.  

“Det är alldeles korrekt” sa polismannen på klingande finlandssvenska. 

“Jag har då aldrig hört talas om den brottsrubriceringen” muttrade Dick och såg sig om efter 

Greve Cykelhielm. 

“Jag ville också prata med Greven” sa Tage som stod alldeles bakom polisman Riihiranta. “Men 

han syns inte till.” 

“H ar du tittat bakom sporthallen?” undrade Dick. 

“Letar ni efter Greve Cykelhielm?” 

Det var H ugo Vanlöse. H an dök upp som ur ingenstans. Dick misstänkte att han hade hittat den 

där osynlighetsmanteln.  

“H ar du sett honom?” undrade Dick. 

“H an kvarstår” meddelade H ugo Vanlöse och försvann igen.  

Varken Dick O nander eller Tage Laxcrantz förstod vad den kortväxte H ugo menade. O rsaken var 

enkel: de hade inte deltagit i den traditionella sjurätters middagen i Czirkemajs korridor.  

H ugo hade däremot deltagit, tillsammans med Wolkenkratzer, Czirkemaj, tre okända 

korridorkamrater till honom samt Greve Cykelhielm. De hade börjat redan klockan tre på 

eftermiddagen med en sallad gjord på finhackad bacon, strimlad biff, friterade kycklingkuber och 

Stilton-ost. Vid fyratiden serverades den andra förrätten, en långkokad chili toppad med ett tjockt 

lager finfördelad dansk ost. 

Förrätterna kom inte ensamma till bordet. Till salladen serverades vitt vin som ingen drack. 

Däremot uppskattade alla den amerikanska öl av märket Alaskan Amber som en av Czirkemajs 

korridorkamrater köpt med sig vid ett besök i Anchorage. 

Chilin fordrade däremot rött vin. En annan av C zirkemajs korridorkamrater hade besökt 

Californien och köpt med sig sex flaskor av ett Merlotvin vid namn Mad H ousewife. Vinet var 
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mycket uppskattat tills de upptäckte att den tredje av Czirkemajs korridorkamrater var en kvinna. 

H ennes högsta aspiration var att få bli hemmafru.  

 Stämningen blev en aning tryckt. 

Tills Czirkemaj lade sin långa arm om henne och deklarerade att han gärna tog henne till sin 

hemmafru. 

“Jag tänker väl inte gifta mig med dig, heller” protesterade hon. 

“N ej, nej, inte fru” sa Czirkemaj. “H emmafru.” 

O ch det förändrade ju hela saken. Den unga damen urskuldade sig med att hon var lite butter för 

att hon var hungrig. 

“Vem fan blir inte butter av att vara hungrig” instämde Wolkenkratzer. 

“Tack för påminnelsen!” utbrast Greve Cykelhielm. “Det är dags för första huvudrätten.” 

De tre huvudrätterna följde en strikt zoologisk rangordning. Den första bestod av kött i form av 

en rejäl stek från en bisonoxe som Dick O nander hade importerat från Wyoming och sedan sålt till 

Wolkenkratzer.  

Den andra, fisk, var utskuren ryggbiff från en val som hade strandat i Dutch H arbor i Aleuterna.  

“H ur fick du fatt i kött från en strandad val i Aleuterna?” ville alla veta av den enda kvinnliga 

middagsgästen. 

“Craigs List” svarade hon och ryckte på axlarna.  

Den tredje huvudrätten kom från fågelriket och bestod av sprängd skvader som Czirkemajs 

morbror skjutit i skogarna norr om Käckelbäcksmon. H ugo Vanlöse klagade på att hans del av 

skvadern smakade misstänkt likt rökt hare, men han drog tillbaks sin protest när  Greve Cykelhielm 

lät H ugo få lukta på korken till Grevens kroatiska konjak. 

På grund av att man i Fosterlandet vid den här tiden enbart tillät alkoholförsäljning genom 

statsmaktens egna butiker hade det varit en smula problematiskt för ett par av middagsgästerna att 

införskaffa lämplig dryck till de tre huvudrätterna. De hade därför gjort en hälsosamt snabb bilresa 

till ett av grannländerna, fyllt bilen till brädden med lokal pilsner och återvänt när den fosterländska 

tullpersonalen tog sin av facket framförhandlade middagspaus.  

Således avnjöt man pilsner av varierande sort. Ingen hade något att invända, men den omfattande 

pilsnerkonsumtionen tvingade också middagsgästerna att boka tid på närmaste toalett.  

Det var här problemen började för Greve Cykelhielm. Middagen hade inte ens hunnit till de två 

efterrätterna innan han fastnade i dörröppningen till Czirkemajs studentrum. H an var på väg in på 

toaletten när hans högst avsevärda kroppshydda visade sig vara mer än dörröppningen kunde tillåta.  

H an försökte och försökte, men kom helt enkelt inte loss. 

“H jääälp!” ropade han. “Jag sitter fast!” 

Ropet ekade ner genom korridoren till köket där övriga middagsgäster just börjat hugga in på 

äppelpajen, den första av två efterrätter.  

“Vad fan var det där?” undrade en av korridorkompisarna. 

“Greven” mumlade Wolkenkratzer mellan tuggorna. “H an har väl fastnat i nån dörröppning.”  

“Vore just snyggt om det var min dörröppning” skrockade Czirkemaj. 

“H jälp! Jag sitter fast i Czirkemajs dörröppning!”  

Czirkemaj såg upp från äppelpajen, stirrade ett ögonblick på H ugo Vanlöse och vände sig sedan 

mot kökets dörröppning. 

“Det här måste jag se” sa Wolkenkratzer ivrigt och rusade ut i korridoren.  

Czirkemaj var honom hack i häl. Ö vriga middagsgäster följde i varierande omfattning, beroende 

på hur deras intresse fördelade sig mellan en man som satt fast i en dörröppning och en äppelkaka 

som smakade som om Gud fader själv bakat den. 

“H an sitter verkligen fast!” nästan jublade Wolkenkratzer. “Fantastiskt! H ämta en kamera, nån!”  

“Sluta garva!” sa Czirkemaj irriterat. “H ur fan ska jag komma in till mitt rum nu?”  
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“H jälp mig” bad Greven. 

“H ar du provat att dra in magen?” undrade H ugo.  

“Det var så jag kom in i dörröppningen.” 

“Vi får putta” föreslog en korridorkompis.  

Sagt och gjort. De puttade och puttade och puttade ännu mer. De tog spjärn med skor och fötter 

mot linoleumgolvet. Czirkemaj var lång nog att kunna ta spjärn mot väggen på andra sidan 

korridoren.  

O ch de puttade. Men ingenting hjälpte. Deras händer sjönk helt enkelt in i den omfångsrika hydda 

som utgjorde Greve Cykelhielms kropp. 

“H ur många portioner bisonoxe åt du egentligen?” ville Czirkemaj veta. 

“Jag tappade räkningen efter fyra” medgav Greven. 

“Kanske vi skulle försöka använda en kofot” funderade Wolkenkratzer.  

En korridorkompis råkade ha två stycken i bakluckan på sin slitna O pel. Ingen frågade varför han 

ägde två tjänstekofötter. Det var helt enkelt inte en fråga man ställde till en student.  

Med gemensamma ansträngningar försökte de församlade kila in den första kofoten mellan Greve 

Cykelhielm och dörrkarmen. Det gick inte så bra. Kofoten, liksom deras händer före den, sjönk helt 

enkelt in i Grevens ansamlade materia. 

“Fan också” muttrade Czirkemaj. “Jag måste ju kunna komma in på mitt rum.”  

“Tur du inte var där inne när det hände” sa H ugo Vanlöse. “Jag var just inne före honom och 

pinkade.” 

“Jag måste pinka” sa Greven. 

“Jamen gå då” sa Czirkemaj tankspritt medan han försökte komma på något annat sätt att få loss 

Greven på.  

“H är??” undrade Greven osäkert. 

“Du Czirkemaj” sa Wolkenkratzer. “Jag tror inte det vore så lämpligt om Greven går just här.”  

Czirkemaj tittade förvirrat på honom. Wolkenkratzer pekade åt Greven. 

“Va?” sa Czirkemaj och vände sig mot den avsevärde Greven. 

“Jag kan väl inte pinka här, heller” sa Greven. 

“Men helvete också!” utbrast Czirkemaj. “Varför sa du inte att du var pinknödig!”  

N u blev goda råd dyra.  

“H ämta en hink!” ropade en korridorkompis. 

“H ur får vi in den till Grevens framsida?” undrade en annan. 

“Ge honom en klädnypa!” föreslog en tredje. 

“Jag vet” sa Wolkenkratzer och rusade ut i trapphuset.  

Ett par sekunder senare kom han tillbaks med en brandslang. Kvicka som de nödställda 

studenterna var kapade de bort strålröret i ena änden och kilade in slangen till H ugo.  

“H är, pinka på bara” sa Czirkemaj. 

Det tog några sekunder, men till sist hördes en lättnadens suck från Greven. Av det forsliknande 

ljudet från slangen att döma hade hans behov ackumulerats under en längre tid.  

De församlade studenterna suckade också av lättnad. De klappade varandra på axlar och 

överarmar och skakade hand och småskrattade åt hela situationen.  

“Fan, det var nära” pustade Czirkemaj. “H an lär väl inte komma loss av det här, men det får vi väl 

ordna en annan gång.” 

Medan Greve Cykelhielm fortfarande pinkade i brandslangen beslöt de enhälligt att de för tillfället 

inte kunde lösa problemet med hans olyckliga lokalisering. I stället fattade de beslutet att låta 

honom kvarstå tills vidare. 

N är de gick tillbaks upp mot köket flödade det fortfarande i brandslangen. H ugo Vanlöse tittade 

på den när han klev över den. 
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“Jag har en fråga” sa han. “Vart går den här slangen?”  

“Till Greve Cykelhielm så klart” sa Wolkenkratzer och slog upp lite konjak åt sig själv. 

H ugo nickade. 

“Så klart” mumlade han. “Dumt av mig. Vart skulle den annars gå?” 

 

 

* * * 

 

 

Förhörsrummet var som hämtat ur en amerikansk polisserie. Bordet var slitet, stolarna var slitna, 

en ensam taklampa hängde och dinglade över bordet. Det stod en tom kaffemugg i plast vid ena 

bordsändan. Färgen på väggarna hade börjat flagna. 

På den ena sidan satt Tage Laxcrantz. På den andra sidan satt en kommissarie. H an stirrade på 

Tage Laxcrantz med djupt ogillande. Tage stirrade tillbaks med djupt ointresse. 

Det retade kommissarien. H an lutade sig fram, tog ett djupt andetag och såg Tage stint i ögonen. 

“Du tror du är smart, eller hur” sa han. 

“Drag åt helvete” sa Tage lika lugnt som om han pratat om vädret. 

“Sitter du och förolämpar mig!” 

“Inte ännu.” 

“Vad fan menar du?” 

“N i är en indolent gråsugga.” 

“Va?” 

“N u förolämpar jag er.” 

Kommissarien såg på honom ett ögonblick och lutade sig tillbaks. 

“Vi vet att du är skyldig” sa han. “Allt vi behöver är ditt erkännande och du kan gå hem.”  

“Erkännande av vad?” 

“Grovt olaga ofog.” 

“Aldrig.” 

Kommissarien skrattade. 

“Vi har nog med bevis mot både dig och din kumpan.” 

“Rövhuvud.” 

“O m jag vore i din situation skulle jag vakta mitt språk.”  

“Socialdemokrat.” 

Kommissarien flög upp från sin stol. H an lutade sig över bordet, tätt intill Tage Laxcrantz’ 

ansikte, och försökte febrilt komma på något smart at t säga. 

“Din jävla... keynesian” väste han till sist. 

Tage såg jovialiskt på honom, helt opåverkad av kommissariens aggressivitet. 

“Må ert skägg växa inåt” sa han. 

Kommissarien såg förbryllat på honom. H an tog sig om hakan, rynkade pannan och skakade lätt 

på huvudet. 

“Jag har inget skägg” meddelade han. 

“H ur vet ni det, om det växer inåt?” 

Det gick inte mycket bättre att förhöra Dick O nander.  

“Jag är kommissarie Jäsiken” sa kommissarien och satte sig mitt emot Dick. 

“Dick O nander, till er tjänst” svarade D ick och log ett ganska hyggligt N ixonskt 

valkampanjleende. 

“Bra” sa kommissarie Jäsiken, lättad över att möta en mycket mer samarbetsvillig attityd än i 

förhöret med Tage Laxcrantz. 
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H an började rota bland sina anteckningar. 

“Vi har ju som sagt anhållit er för grovt olaga ofog” berättade kommissarien hurtigt. “N u är jag ju 

beredd att vara tillmötesgående om jag kan få lite hjälp från dig. O ch du sa ju att du är till vår 

tjänst.” 

“Alltid till kundens tjänst” bekräftade Dick. 

“Bra” nickade kommissarien. “Jo, om vi börjar med... vasaru?” 

“Alltid till kundens tjänst” upprepade Dick. 

“Vadå kunden?” 

“Mitt namn är Dick N emesis O nander, jag är en av två majoritetsägare i Laxcrantz och O nander 

Insultia AB.” 

“En av... två majoritetsägare? I vaffernåge?” 

“Vi är ett företag i Invective-gruppen” fortsatte Dick O nander med ett brett 

marknadsföringsleende på läpparna. “Vår affärside är att förorätta å era vägnar.”  

“Förorätta?” 

“Till exempel, ni som kommissarie vid polisen måste ju ha gjort er många ovänner genom åren.”  

“Joo...” 

“H ar ni några exempel?” 

“Min svåger...” 

“Utmärkt. Familjebaserad förorättelse är en av våra främsta produkter. Vi kan erbjuda många 

olika nivåer av förorättelse. Den mest sofistikerade kostar naturligtvis en hel del pengar, men den 

har också visat sig vara mycket populär. Speciellt bland politiker.”  

“Jaha, men nu skulle vi ju prata om...” 

“En annan viktig aspekt av konsultarbetet inom förorättningsindustrin är den extra arbetsbörda 

man kan åsamka den tilltalade. N är vi skickar er svåger ett förorättningsbrev gör vi det inte i den 

vedertagna form man normalt använder för brevledes kommunikation. I stället skickar vi ett större 

antal brev på samma gång.” 

“H ur mycket större antal?”  

“Fyra, kanske fem hundra kopior, alla i egna kuvert med egna frimärken. Fördelen med den här 

sortens försändelse är...” 

“Vänta, för helvete” protesterade kommissarie Jäsiken. “Vi är inte här för att... vad det nu är du 

sysslar med...” 

“Men låt mig förklara det genialiska i den här delen av förorättningspaketet” vidhöll Dick 

O nander. “Den tilltalade kommer att få en avi från posten som säger att han måste gå till närmsta 

postkontor och hämta fem hundra kopior av samma brev.”  

“Men...” 

“O ch däri ligger ju en del av förorättningen, att man måste åka till posten och hämta den.”  

“H åll käft!” röt kommissarie Jäsiken i ren desperation. 

“Vilken ton ni tar er” sa Dick O nander förvånat. “Jag försöker ju bara hjälpa er. Eller tror ni 

kanske att ni på egen hand skulle kunna förorätta er svåger?”  

“Kan vi för tusan bara hålla oss till ämnet” bad kommissarien tårögt. 

“Tack för det” log Dick O nander. “Vi är alldeles strax klara här.”  

“Tack gode Gud” mumlade kommissarie Jäsiken. 

“N är nu er svåger gått till posten och hämtat de fem hundra identiska breven måste han ju förvara 

dem hemma på något sätt. Kan ni föreställa er att plötsligt behöva göra plats åt fem hundra 

förorättningsbrev i ert hem?” 

Kommissarie Jäsiken stirrade håglöst på Dick O nander.  

“Jag ger upp” suckade han. “Försvinn ur min åsyn.”  
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Dick log sitt bästa valkampanjsleende, skakade hand med kommissarien, tackade för samtalet och 

begav sig ut i friheten igen. 

N är han sent på eftermiddagen åtevände till studentkorridoren hittade han Greve Cykelhielm 

sittande i TV-rummet. Greven såg djupt olycklig ut.  

“Så du kom loss till slut” konstaterade D ick. 

“Jag har inte ätit sen i går eftermiddag” klagade Greven vekt.  

“N är kom du loss från Czirkemajs dörröppning?”  

“I morse vid femtiden.” 

“Varför har du inte ätit sen dess?” 

“Jag har inga pengar kvar. Gjorde av med mina sista slantar på min del av maten till den där 

sjurättersmiddan.” 

“H ar du inte pengar på banken?” 

“Pappa drog in familjestipendiet.” 

“Varför det?” 

Greve Cykelhielm suckade.  

“H an ringde i morse och jag råkade berätta om... incidenten med dörröppningen. H an undrade 

hur jag kunde fastna i en dörröppning, jag som är så smärt.” 

H an gjorde en paus och såg lite generad ut. 

“H an har inte sett mig på några år.” 

“Så när han begrep att du numera är av expansivt omfång” sa Dick, “blev han inte helt nöjd.”  

“Det kan man säga” instämde Greven. “Så nu är jag fattig som en kyrkråtta.” 

“En kyrkråtta med möjlighet att tjäna pengar” sa Dick. 

“På vadå? Jag har fortfarande tre år kvar tills jag har min doktorsexamen.”  

“Tage sitter i finkaburen. Vi måste få ut honom.”  

“Vad åkte han dit för?” 

“Grovt olaga ofog.” 

“Aldrig hört talas om.” 

“Det är just därför du är en lämplig advokat.” 

“Men jag är inte ens registrerad som advokat...” 

“Det gör inget. Vi öppnar bara en advokatbyrå med adekvat specialitet.”  

 

 

* * * 

 

 

Polismannen vid mottagningsbordet i foajen på stadens polisstation stirrade förbryllat på Greve 

Cykelhielms visitkort. 

“Laxcrantz, O nander och Cykelhielm Kreativ Advokatyr AB” läste han. 

“Greve Cykelhielm, K.A.” bekräftade Greve Cykelhielm. 

“K.A.?” undrade polismannen. 

“Kreativ Advokat. Jag är här för att träffa min klient.” 

“Jaha... och vad heter din klient?” 

“Tage Pareto Laxcrantz.” 

“Pare... Pareto? H eter han verkligen Pareto?” 

“Enligt rättsföreträdelsekapitlet i grundlagsbalkens femte paragraf, sjuttioelfte stycket” hävdade 

Greve Cykelhielm, “är det er skyldighet att genast och utan dröjsmål bereda mig tillträde till sagda 

klient.” 
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Polismannen tittade på Greve Cykelhielm med outgrundlig blick. Greven väntade. Dick O nander 

väntade. Polismannen funderade. 

“O kej” sa han till sist. “Vänta här.” 

H an gick genom en dörr till arrestavdelningen. N ästan omedelbart sprang han ihop med 

arrestchefen som stod böjd över en gråtande arrestvakt. 

“Vad är det fråga om?” undrade polismannen. 

“Den där jävla Laxcrantz” muttrade arrestchefen. 

“Vad är det med honom?” 

Den gråtande arrestvakten grät ännu mer. 

“H an kallade henne för en kardinal schlaparask.” 

“Vad är det?” 

“Ingen aning” grät den kvinnliga arrestvakten. 

“Så vad fan gråter du för, då?” undrade polismannen. 

Arrestchefen och den kvinnliga arrestvakten såg förvånat på honom. 

“Vad vill du förresten” undrade arrestchefen. 

“Den där Laxcrantz har en advokat som står här ute och vill träffa honom.”  

“Tack Gode Gud!” utbrast arrestchefen. “Då kanske vi kan släppa honom. H an har förolämpat 

hela min personal minst två gånger om. H alva dagskiftet har sjukskrivit sig.” 

Inte heller Kommissarie Jäsiken hade något emot att Tage Laxcrantz släpptes. N är han gick ner till 

Tages cell för att lämna över utsläppsordern kände han sig plötsligt lättare i steget.  

“Vi ska bara gå igenom lite formella detaljer” sa han när han steg in i Tages cell. “Du är alltså Tage 

Pare... Pareto? H eter du verkligen Pareto?” 

“O ch vad är ditt mellannamn?” undrade Tage. 

Kommissarie Jäsiken öppnade munnen för att svara men hejdade sig i sista sekunden.  

“Vafan” mumlade han. “H är är utsläppsordern. Ge dig iväg. Stick. Ut. Försvinn. Puts väck.”  

Väl ute satte sig Tage bekvämt tillrätta i baksätet på sin trimmade Amazon. Dick körde och Greve 

Cykelhielm ockuperade passagerarsätet.  

“Kommunistfasoner!” sammanfattade Tage deras samkväm med rättvisan.  

“Undrar vem fan som ligger bakom det här” sa Dick. 

Greve Cykelhielm sa inget. H an satt och beundrade sitt nya visitkort.  

“Greve Cykelhielm, K.A.” läste han och log med hela ansiktet.  

“Den där kommissarien var en otrevlig typ” sa Dick. 

“Det kan man lugnt säga” instämde Tage. “H an kallade mig för en jävla keynesian.”  

Dick kastade en förvånad blick på honom i backspegeln. 

“Varför skulle en snut kalla dig för jävla keynesian?”  

Tage rynkade pannan. 

“Ja, det var ju lite underligt, faktiskt” medgav han. 

“Undrar var han fick det från” funderade Dick.  

De stannade utanför en kinesrestaurang och släppte av Greve Cykelhielm. H an skulle fira sin 

advokata insats med en god bit mat tillsammans med Czirkemaj och Wolkenkratzer. 

“Vilken normal människa som helst bryr sig inte om vem som är keynesian” resonerade Tage. “De 

flesta vet inte ens vad en keynesian är. H an måste ha fått veta från högre ort att det är nåt fel på oss 

för att vi är keynesianer.” 

Det gällde med andra ord att hitta den högre orten. Det bästa sättet att börja leta efter den var att 

besöka Det Grå Keynesianska Skägget. 

 

 

* * * 
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Men först var det dags för Wolkenkratzers date med pistagekjolen. Alla var uppskruvade, glada 

och förväntansfulla. Dick O nander hade tvättat sin Accord Sport  både utan och innan. H an stod 

redo att sköta kvällens transporter. Tage Laxcrantz hade införskaffat vinet till middagen. Czirkemaj 

hade kvällen till ära övergivit sin mors ungerska recept och lagat till en genuin grekisk biffmiddag.  

Deras entusiasm hade smittat av sig på resten av korridorinvånarna. Åsa, Lisa och Mysa hade 

städat och dukat i köket. Tommy Tulpan hade hyrt en frack åt Wolkenkratzer medan H ugo 

Vanlöse hade skaffat fram en alldeles särskilt god baskisk konjak. Till och med Fröken Achselclaph 

bidrog, om än bara med ett antal fosterländska rubler. Men hennes bidrag var särskilt uppskattat 

eftersom det lät Czirkemaj att använda genuin grekisk fårost i salladen. 

”Den kommer direkt från Thessaloniki” sa han stolt när Dick O nander kollade hur matlagningen 

fortskred. 

”Bra” sa Dick. ”Vi ligger precis i tid.” 

”Det gör vi inte alls det” meddelade Greve Cykelhielm. ”Wolkenkratzer ligger fortfarande i sin 

säng och jollrar.” 

N u var goda råd dyra.  

”Upp med dig!” befallde Dick O nander  när han, Greve Cykelhielm och Tage Laxcrantz stod vid 

Wolkenkratzers säng. 

”Skurmelvurvel” svarade Wolkenkratzer. 

”Din date kommer om en timme!” 

Wolkenkratzer gav ifrån sig ett par läten som var så svåra att tolka att Dick O nander bara ryckte 

på axlarna. 

”Vad fan ska vi göra” mumlade han. 

”H är krävs en smula övertalning” sa Tage. ”Jag har en elektrisk kofösare i bilen. Men jag måste 

ladda batteriet först.” 

”Femti minuter” meddelade Tommy Tulpan från korridoren. 

”Vi har inte tid att vänta längre” sa Dick. ”Fan också.”  

Då skred Greve Cykelhielm till verket. H an böjde sig ner, lyfte upp den avsevärt mindre 

Wolkenkratzer med ett stadigt grepp om midjan och slängde den förvånade unge latindoktoranden 

över axeln.  

”Ö ppna duschen” sa han och började bära ut Wolkenkratzer i korridoren. 

Wolkenkratzer insåg plötsligt vad som var på väg att hända. H an började skrika och sparka och slå 

Greven med fötter och knytnävar. Men en längre tids stilla sängliggande hade gjort honom avsevärt 

svagare än han hade varit. H ans åverkan på Greve Cykelhielm hade ingen synbar effekt. Greven 

småskrattade medan Tommy Tulpan öppnade dörren till duschen.  

”Var är fracken?” undrade Greven. 

”På mitt rum.” 

”Jag tar inte på mig någon gammal frack!” meddelade Wolkenkratzer från Greve Cykelhielms 

axel. ”För övrigt är ni alla en bunt fårskallar! Grekiska fårskallar!” 

Greven fortsatte att småskratta medan han kastade in Wolkenkratzer i duschen. Snabbt som ögat 

slängde han igen dörren och höll igen den med sin avsevärda hand. Wolkenkratzer bankade och slog 

och sparkade på dörren och lovade att göra hamburgare med stekt potatis av Greven. Greven lutade 

sig mot dörren, skrattade gott och åt ett äpple. 

Tack vare Greve Cykelhielms resoluta ingripande kunde kvällen fortskrida som planerat. Under 

protest tog Wolkenkratzer på sig Tommy Tulpans anskaffade frack och lät sig därefter eskorteras 

ner till Dick O nanders bil. Under färden till den grekiska flickans adress skfitade Wolkenkratzers 
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humör så till den milda grad att Dick misstänkte att någon högre makt utövade inflytande på 

honom.  

H on var verkligen gudomligt vacker, den unga grekiskan. Wolkenkratzer var inte så oäven själv, 

och framför allt visste han hur man skulle uppträda mot en ung dam. N är de väl satt i baksätet på 

Dicks Accord Sport var det nästan som om de känt varandra länge. 

”Jag trodde jag var körd efter den där glasshistorien” sa Wolkenkratzer. 

Flickan skrattade. 

”Först blev jag jättearg. Men sen var det ganska roligt. Dåpligt, faktiskt.”  

De log mot varandra, småpratade och hade riktigt trevligt.  

Än trevligare blev det när de väl var på plats i korridorens kök. Belysningen var dämpad, ljusen på 

bordet levde för brinnande livet och maten smakade gudomligt. Vinet var perfekt för kvällen och 

Wolkenkratzer upptäckte att han hittat en själsfrände. 

”Latin är fantastiskt spännande” sa hon.  

De utbytte fraser på latin och klassisk grekiska tills bägge skrattade så Tage Laxcrantz fruktade att 

de skulle trilla av sina stolar.  

Ju längre kvällen gick, desto mer intima blev de tu. Ö vriga korridorinvånare drog sig tillbaks till 

sina rum. Utom Czirkemaj som bodde i en annan korridor. H an drog sig tillbaks till Greve 

Cykelhielms rum för att spela schack.  

Det var inte förrän det var dags för den unga grekiska damen att åka hem som det blev aktivitet i 

korridoren igen. Enligt planen skulle hemfärden äga rum i baksätet på Tages trimmade Amazon. 

”N ej, nej” sa den grekiska flickan. ”Min kusin kommer och hämtar mig.”  

”O kej...” sa Wolkenkratzer, lite osäker på hur han skulle hantera avslutningen på kvällen. 

”Kom” sa hon och tog honom i handen. ”Vi går ut och väntar.” 

”Vad kör han för bil?” undrade Dick O nander, men det hörde varken flickan eller Wolkenkratzer. 

Medan de unga tu ställde sig på parkeringen utanför huset och väntade, samlades övriga 

korridorinvånare vid verandadörren.  

”Jag ger mig fan på att han kör Mercedes” sa Dick.  

”H an är grek” sa Tage. ”H an kör BMW.” 

”Alfa Romeo” föreslog Czirkemaj. 

”En otrimmad Wartburg” ansåg Greve Cykelhielm.  

”Kolla där” sa H ugo Vanlöse. ”Vad är det där?” 

”En Renault” tyckte Tommy Tulpan. 

”N ej, där uppe!” sa H ugo och pekade mot himlen. 

”En flygande Renault” sa Dick. ”H an kanske har en...”  

”Det brinner ju i himlen!” utbrast H ugo. 

Då först tittade de andra upp. Mycket riktigt. Ö ver himlen svepte något som mest såg ut som en 

eldvagn, dragen av fyra hästar. Den lyste upp halva huvudstaden och gjorde en vid loop runt 

studentkvarteren.  

”H ar du hittat på det här, H ugo?” undrade Tage Laxcrantz. ”Du med dina trollkonster.”  

”Vad pratar du om?” undrade H ugo. 

Eldvagnen gjorde halt ovanför deras parkering. H ästarna frustade och fnös eld ur näsborrarna som 

drakar sprutar eld ur munnen. 

”Undrar om den där vagnen är besiktad” mumlade Dick. 

Vagnens förare tittade ner mot flickan och Wolkenkratzer. H on vinkade. H an landade. H on steg 

ombord. Wolkenkratzer stod lätt handfallen och såg på. 

H ästarna frustade. Kusinen som körde eldvagnen ryckte i tömmarna. 

Korridorkompisarna öppnade verandadörren för att se bättre.  

”Jaha... adjö då...” hörde de Wolkenkratzer säga. 
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Den grekiska flickan skrattade och skakade på huvudet. 

”N ej, din toker” sa hon. ”Det är inte adjö. Kom. Följ med!”  

”Va?” 

H on sträckte ut en hand mot honom. 

”Kom! Åk med hem till O lympen!” 

Wolkenkratzer kastade en blick mot sina korridorkompisar. 

”Tror ni på det här?” undrade Dick O nander. 

Tage Laxcrantz klev honom på stortån. Dick jämrade sig. 

”O kej, då, för fan” muttrade han. ”Jag tror på det här.”  

”Åk med henne!” ropade Greve Cykelhielm. 

”Ja, för fan!” ropade Czirkemaj och Tage i munnen på varandra. 

De övriga instämde. Wolkenkratzer log osäkert, såg på den grekiska flickan och tillbaks på 

korridorkompisarna. 

”Åk!!” uppmanade de alla unisont. 

Deet avgjorde saken. Wolkenkratzer nickade, tog flickans hand och hoppade upp på vagnen. 

Medan vagnföraren lät piskan svinga över hästarna gjorde Wolkenkratzer tummen upp till sina 

kompisar. Vagnen startade med ett ryck och steg mot himlen. Flickan och Wolkenkratzer vinkade. 

Inom några sekunder hade vagnen försvunnit in i Stora Björn. 

 

 

* * * 

 

 

Professor Grabb kliade sig i skägget och rynkade pannan.  

“Det var mystiskt” sa han.  

Både Tage Laxcrantz och Dick O nander nickade emfatiskt. 

”O trolig historia” sa Dick. 

”Bisarr historia” instämde Tage. 

”Man skulle kunna tro att någon försöker spela Gud här” mumlade Professor Grabb. ”Det kom 

några herrar från polismyndigheten hit också. De pratade om grovt olaga ofog och ville ha tag på 

doktorand Rotorblad.” 

“Fick de det?” ville Dick O nander veta. 

Professor Grabb skakade på huvudet. 

“Ja, men till ingen nytta. Doktorand Rotorblad ringde sin advokat på en gång och advokaten 

förklarade för poliserna att det inte fanns något brott som det de ville anhålla honom för.”  

“Så polisen försöker sätta dit tre av dina doktorander” sa Dick. “En tillfällighet som ser ut som en 

tanke.” 

“Snarare en tanke som ser ut som en tillfällighet” sa Tage. 

“O ch då är frågan var tanken kommer ifrån” sa professor Grabb. 

“Vem kan ha intresse av att dina doktorander åker in i finkaburen?” undrade Dick. 

De nickade alla tre. 

“Professor Barnbeck” sa de i kör. 

“Jo, det är ingen tvekan om att han försöker stoppa min forskning” sa professor Grabb. “H an vill 

införa den här bisarra principen om samsyn på institutionen.”  

“Vi borde åtala honom” funderade Tage. “Vi kunde decimera hans efternamn. Ta bort beck ur 

det.” 

“Professor Barn” sa Dick. 
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“Det låter skojigt” log professor Grabb. “Men det kommer nog inte att stoppa Barnbeck från att 

fortsätta försöka införa samsyn här.” 

“Jag undrar varifrån den där samsynsiden kommer” sa Dick.  

Professor Grabb nickade: 

“Det var som om den bara dök upp här på institutionen en vacker vårmorgon.”  

“H an kanske har drabbats av hybris” föreslog Dick.  

“Det finns många behandlingar för hybris” sa Tage. “Vi skulle kunna anställa någon som 

översätter hans senaste artiklar till engelska. Då får en hel internationell publik se vilket spektakel 

till forskare han är.” 

“H an är fortfarande ordförande i priskommitten för Det Stora Jättefina Priset i ekonomisk 

vetenskap” sa professor Grabb och skakade på huvudet. “Det finns så många som vill ha det priset 

som kommer att strunta i om Barnbeck är en bra forskare eller inte.”  

Doktorand Rotorblad kom in på kontoret.  

“Se där” sa han på sin breda skånska. “Lagens långa arm var inte stark nog att hålla er i 

finkaburen.” 

H an skrockade och satte sig ner. 

“Grovt olaga ofog” skrattade han. “N ågot så dumt har jag inte hört sen jag konfirmerades.” 

“Vi undrade just vem som kunde ha fått polisen att försöka sätta dit oss” sa Tage. 

“Vi antar att det är Barnbeck som ligger bakom” sa professor Grabb. 

“Det är det utan tvekan” bekräftade doktorand Rotorblad. “Men han är bara springpågen.”  

“För vem?” 

Doktorand Rotorblad log på skånska. 

“Låt oss säga att jag av en ren tillfällighet råkade snubbla över ett litet dokument när jag sist 

besökte finansdepartementet.” 

“Släpper de fortfarande in dig där?” undrade Dick förvånat. 

“Den där Stared försökte stänga ute mig” nickade doktorand Rotorblad. “Men... om man vet 

tillräckligt mycket om tillräckligt många...” 

H an småskrattade finurligt. 

“O ch vad vet du om Stared?” undrade professor Grabb. 

“H an är forbonde från H alland” bekräftade doktorand Rotorblad. 

“Men förutom det...” 

“Ja, nu ska vi inte sitta här och skvallra” fortsatte doktorand Rotorblad godmodigt. “Men låt mig 

bara säga så här. O m ni vill veta vem professor Barnbeck arbetar för, så föreslår jag att ni avlägger 

ett litet besök på Brinkeborgs Torg nere i centrum, någon gång mellan klockan tio och halv elva i 

afton. Jag tror ni kommer att få valuta för ansträngningen.”  

“Brinkeborgs Torg” sa Dick. “Vad finns det på Brinkeborgs Torg?” 

“O m herrarna ursäktar” sa doktorand Rotorblad, “så har jag lite forskning at t ägna mig åt. 

Godmiddag.” 

Den dominerande byggnaden vid Brinkeborgs Torg var naturligtvis Fosterlandsbanken, landets 

riksbank där man tryckte fosterländska rubler och försökte hålla räntorna så låga att folk förköpte 

sig på bostadsrätter. 

“Fröken Achselclaph vill jobba här” sa Dick O nander. 

H an och Tage Laxcrantz satt i framsätena på Dicks Accord Sport och tittade sig omkring. Klockan 

var nästan tio på kvällen och de hade fortfarande inte sett något som verkade det minsta suspekt.  

N är klockan blev precis tio kom en ung dam i mycket kort kjol gående ner från Åtskillnadsgatan. 

H on stannade till vid hörnet av Fosterlandsbanken och viftade en aning med håret. Inom en minut 

dök en gammal SAAB 96 upp. Den stannade till vid kvinnan, och vips klev hon in på 

passagerarsidan. Den gamla SAAB:en rullade kvickt iväg in i en skum gränd. 
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“Som sagt” muttrade Tage. “Ingenting värt att se här. Kunde lika gärna ha stannat hemma och läst 

icke-korrelativ statistik.” 

H an slumrade till. H an drömde att han höll ett föredrag om keynesiansk monetär teori på 

Fosterlandsbanken. Fröken Achselclaph kom in i drömmen och ifrågasatte Tages val av slips och 

kavaj. H an försökte ignorera henne men hon började rycka honom i ärmen. 

“Ge fan” mumlade han och försökte slå bort hennes hand. 

“Tage, för fan!” 

“Bort” muttrade Tage. 

“Vakna, din fårskalle!” 

Tage slog upp ögonen. Dick pekade med hela sin vänsterhand mot en bakdörr på 

Fosterlandsbanken.  

“Titta!” 

“En bakdörr” sa Tage sömndrucket. 

“Ser du inte vem som går in?” 

Tage kisade. O ch kisade. O ch spärrade upp ögonen. 

“Professor Barnbeck!” utbrast han. 

“O ch Glas Ekollon, och där är vice riksbankschefen... och det där är en professor från 

Ekonomiska H ögskolan...” 

“O ch där kommer ju för fan finansministern” sa Tage och trodde knappt sina egna ord. 

“Doktorand Rotorblad hade rätt” myste Dick. “N og ger det här valuta för ansträngningen alltid.” 

“Vad i hela jävla Listerlandet har de där herrarna på Fosterlandsbanken att göra vid den här tiden 

på dygnet?” undrade Tage. 

O ch det kunde man ju fråga sig. 

 

 

* * * 

 

 

För första gången sedan de börjat träffas rådde det en viss krisstämning på den finansiella 

bastuklubben. Det vanligtvis lätt berusade utbytet av buffliga hövligheter hade förbytts i ett 

återhållet mutter. Vice riksbankschefen muttrade om bolåneräntorna. Glas Ekollon muttr ade om sin 

fru. Professorn från Ekonomiska H ögskolan muttrade något helt ohörbart.  

Finansministern muttrade om sitt tomma grogglas.  

Professor Barnbeck, däremot, muttrade inte alls. H an satt och tryckte i ett hörn och försökte låtsas 

att han egentligen var hemma i sin lägenhet och åt sin frus nybakta sockerkaka.  

“Alltså, vi kan ju inte ha det så här” sa vice riksbankschefen. “Vi kan inte ha keynesianer som 

springer omkring alldeles som de vill och snokar i våra affärer.”  

“Jag tyckte den där iden med grovt  olaga ofog var bra” sa Glas Ekollon. 

“Problemet är att det inte finns någon lag som förbjuder grovt olaga ofog” påpekade 

chefredaktören för Dagens Dumheter.  

“Då får man väl stifta en lag, då” tyckte Glas. “Det är väl inte så svårt.” 

H an vände sig mot finansminister Fläck. 

“Jag skiter väl i lagstiftningen” sa finansministern. “Jag har hela regeringen i min ficka nu. De gör 

precis som jag säger. Det är allt som räknas.” 

“Förvisso” sa vice riksbankschefen. “Men vi måste faktiskt göra något åt de här keynesianerna. De 

är farliga. De kan nationalekonomi och de tänker fritt.”  

“Att tänka fritt är dumt” muttrade professor Barnbeck. 

“Att tänka fult är dummare” mumlade chefredaktören. 
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“Jag tycker inte jag får så där värst mycket hjälp här” klagade vice riksbankschefen. 

De satt tysta en stund. O ch funderade. 

O ch funderade. 

O ch funderade. 

O ch så - kom chefredaktören på: 

“Vi sätter dit dem för något riktigt grovt brott!”  

“H ur då menar du?” ville vice riksbankschefen veta. 

“N i vet hur det funkar med mediadreven” sa chefredaktören entusiastiskt. “Vi hittar på någon 

historia och så kan vi skriva smädelserika historier om en person tills den personen springer och 

gömmer sig under en sten nånstans.” 

“Men det där funkar ju bara på kändisar” påpekade professor Barnbeck. “Som mig, till exempel.” 

“Ahem... jo, som... du, till exempel” harklade sig chefredaktören. “H ursomhelst, om man vill göra 

så här mot någon som inte är kändis, så måste man först göra den personen till kändis.”  

“Men vad är poängen med det?” undrade Glas Ekollon. 

”Så man kan köra drevet mot dem. N är drevet är över tycker alla illa om den som blivit utsatt för 

det. Spelar ingen roll om han är skyldig eller inte. Drevet får folk att tycka illa om den som man vill 

att de ska tycka illa om.” 

“O ch om folk tycker illa om de här keynesianerna kan de inte längre bråka i media eller något 

offentligt rum alls” sa vice riksbankschefen. 

“Alla kommer att tycka att keynesianer är hemska!” utbrast professor Barnbeck lyckligt. “Jamen 

det här är ju lysande!” 

“Frågan är bara hur vi gör dem till kändisar” sa chefredaktören. “Som sagt, om de blev anklagade 

för ett allvarligt brott...” 

“Vi försökte ju det” påpekade Glas Ekollon. “Det gick inte så bra.”  

“Ingen bryr sig om grovt olaga ofog” sa chefredaktören. “Däremot bryr sig folk om spektakulär a 

brott.” 

“Som vadå till exempel?” undrade vice riksbankschefen. 

Chefredaktören såg en smula fundersam ut. Men plötsligt lutade han sig tillbaks, log och pekade 

på finansministern. 

“Ett mordförsök på en inflytelserik politiker!”  

 

 

* * * 

 

 

Professor Barnbeck stod mitt i gatan utanför finansministerns hus, klockan halv ett på natten, och 

tittade skeptiskt på när vice riksbankschefen, klädd i svart basker och polotröja, talade om för folk 

vad de skulle göra. 

Bakom vice riksbankschefen stod chefredaktören för Dagens Dumheter. H an rökte nervöst och 

tittade på klockan. 

“För tusan” sa han. “Kan vi inte börja nu på en gång?” 

“Ta det lugnt” svarade vice riksbankschefen. “Vi har hela natten på oss. Var fan är mitt kaffe?”  

“Men vi har press deadline om två timmar.” 

“Du ska få din story” lovade vice riksbankschefen. “Var fan är mitt kaffe?”  

Glas Ekollon kom fram till dem och såg missnöjd ut. 

“Ser jag verkligen ut som en keynesian?” undrade han och såg på professor Barnbeck. 

“Grått skägg” nickade professor Barnbeck. “Grå tröja, grå skjorta, grå byxor, grå slips... har du 

grå kalsonger också?” 
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Glas nickade. 

“Dåså” avgjorde professor Barnbeck. “Då ser du ut som en fullfjädrad keynesian.”  

“O kej, allihopa” sa vice riksbankschefen och kallade till sig samtliga närvarande. “Vi ska strax 

börja. Jag vill bara kolla... vem är du?” 

H an pekade på en luguber typ med ledsna ögon. 

“Det är Rune Revolver” förklarade Glas Ekollon. “Rikspolischefen.”  

“Vad gör han här?” ville vice riksbankschefen veta. “O ch var fan är mitt kaffe?”  

“Jag tänkte det var bäst att  ringa honom så han vet att när han hör att finansminister Fläck inte har 

blivit skjuten, så är det på riktigt att han inte har blivit skjuten. Så bara för att han skulle kunna vara 

vittne till att ingenting har hänt frågade jag om han ville komma hit.”  

“Men någonting kommer ju att hända” sa vice riksbankschefen. “Fläck kommer att bli skjuten.”  

“Men inte på riktigt” inflikade professor Barnbeck. 

“Det var ju precis det jag sa skulle hända” sa vice riksbankschefen.  

“N ej, du sa att det inte skulle hända” protesterade professor Barnbeck. 

“Inte på riktigt.” 

“Käften!” röt chefredaktören.  

Alla vände sig mot honom. H ans ögon rullade. Det rök ur öronen på honom. 

“Kan vi organisera oss och få det här gjort nu!” nästan snyftade han. “Vi håller första sidan och 

löpet och hela fanskapet för det här!” 

Glas Ekollon höll med: 

“Jag börjar känna mig konstig i den här munderingen” sa han. “Som om jag plötsligt börjar tro att 

man kan återskapa full sysselsättning, och så.” 

“Jämmer och keynesianer!” sa professor Barnbeck. “Jag har hört att keynesianism är smittsamt.” 

“O kej, vi sätter igång” instämde vice riksbankschefen. “Alla på plats! Finansministern, när jag 

räknat till tre går du ut genom dörren!” 

“H an kan inte höra dig” sa professorn från Ekonomiska H ögskolan. “H an står innanför dörren 

till sitt hus.” 

“Gå in och säg till honom att komma ut” kommenderade vice riksbankschefen. 

Finansministern kom ut. 

“N ej!” protesterade vice riksbankschefen. “Inte förrän jag räknat till tre!”  

“Kan vi vänta lite” undrade Glas Ekollon. “Jag måste pinka.” 

“Vi har inte tid att pinka!” sa chefredaktören skarpt.  

“Är det du eller jag som regisserar?” undrade vice riksbankschefen. 

“Regisserar?” sa chefredaktören. “O ch var är kamerorna om jag får fråga?”  

“Jag håller med” sa professor Barnbeck irriterat. “Jag börjar frysa. Kan vi inte skjuta Fläck nu så vi 

alla får gå hem?” 

“O kej, för katten” sa vice riksbankschefen. “Glas, hala fram... var tusan är Glas nu, då?”  

“H an sprang dit bort för att pinka” sa Rune Revolver och pekade med en revolver mot ett par träd 

längre nedåt gatan. 

“Vems revolver är det där?” undrade chefredaktören. 

“Min.” 

“Bra. Skjut Fläck nu så får vi det här överstökat.”  

“Vänta...” började vice riksbankschefen. 

Men Rune Revolver väntade inte. H an vände sig mot finansministern, pekade med revo lvern mot 

honom och tryckte av. En flagga sköt ut ur pipan, vecklade ut sig och visade ordet “PAN G” i stora, 

illröda bokstäver. 

Professor Barnbeck tyckte att Runes revolver var hysteriskt rolig. H an trillade baklänges av skratt 

och sprattlade med sina någorlunda korta ben medan han garvade så det tjöt i kvarteret. 
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“Vad är det där för revolver?” undrade finansministern. 

“Det är vårt nya tjänstevapen” sa rikspolischefen. “Vi har börjat spara pengar inom polisen, så vi 

tyckte att i stället för att spendera en massa pengar på ammunition kunde vi byta ut...”  

“O kej, nu är jag redo!” deklarerade Glas Ekollon hurtigt när han återvände från sin 

pinkningsutflykt. 

“Uh... vi kanske ska ta om den här scenen” sa chefredaktören. 

Vice riksbankschefen vände sig mot honom. 

“Ta om scenen? O ch var är kamerorna, om jag får fråga?” 

“O ch vittnet!” utbrast Glas Ekollon. “Vi skulle ju ha fru Fläck som vittne!”  

 

 

* * * 

 

 

Dagens Dumheters första sida fylldes helt och hållet av en artikel om hur en student som inte 

gillade budgetbesparingar hade försökt skjuta finansminister Fläck. Statsministern intervjuades, 

yrvaken på sängkanten i sin tjänstebostad, Svägerskans Palats. Sömndrucken meddelade han den 

instövlande reportern och dennes medhavde fotograf att “det är ju förfärligt, hoppas han mår bra”. 

Utrikesministern intervjuades per telefon från sitt officiella besök i Burkina Fasu. Telefonlinjen 

knastrade och sprakade men reportern tyckte sig höra utrikesministern säga att “det är ju förfärligt, 

hoppas han mår bra”.  

N ågon fick fatt i talmannen i parlamentet, som lät meddela att “det är ju förfärligt, hoppas han 

mår bra”.  

En kvart efter att Dagens Dumheter släppt nyheten kallade rikspolischef Rune Revolver till 

presskonferens. Med samma lugubra uppsyn och samma ledsna blick som nat ten före, klev han upp 

på podiet och hälsade mumlande på alla journalister. 

“Det är ju förfärligt det här” sa han. “Jag kan meddela att finansminister Fläck mår bra.”  

“H ar ni någon gärningsman?” ville en reporter veta. 

“Ja, vi har två gärningsmän. Två studenter som inte tycker om samsynen om besparingspolitiken.”  

Det budskapet spred sig som en löpeld genom press och media. Den stora konspirationen bakom 

attentatet mot finansministern; den jättestora konspirationen för att kasta landets finanser i kris; den 

fantasmagoriska keynesianska konspirationen för full sysselsättning och hög tillväxt. 

“Vänta lite” sa chefredaktören på Dagens Dumheter när han läste rubriken i Kvällsblaskan. “Det 

där låter ju nästan som om de hade goda ideer.” 

H an ringde upp chefredaktrisen på Kvällsblaskan.  

“Det är inget fel på rubriken” lät hon meddela. 

“Men full sysselsättning och hög tillväxt är ju bra saker” framhärdade chefredaktören. 

“Inte lika bra som att balansera statens budget.” 

“Men man får ju balans i statens budget om man har full sysselsättning.” 

“N u låter du nästan som en keynesian” sa chefredaktrisen på Kvällsblaskan. “Kanske du är 

medkonspiratör till attentatet mot finansministern?”  

Chefredaktören tyckte inte alls att han var medkonspiratör. Däremot tyckte han att Dick O nander 

var medkonspiratör. Men det hade Dick ingen aning om. H an satt i en häktescell på stadens centrala 

polisstation och försökte göra den längsta Fibonacci-sekvensen i världen. Det gick inte så bra. H an 

var fullständigt ointresserad av matematik. Dessutom hade han blivit ryckt ur sin säng klockan tre 

på morgonen av statstjänstemän med polislegitimation, iklädda nylonuniformer och skarpladdade 

automatvapen. Poliserna hade fått veta att Dick O nander och Tage Laxcrantz var Fosterlandets 

Fiender N ummer Ett och Ett, och hade därför varit ivriga att idka idog tjänsteutövning under 
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gripandena av de två. De hade således förärat Dick O nander några blåmärken som han inte brydde 

sig om; det var inte värre än att gå en två minuters sparringrunda mot ett av de andra svarta bältena i 

hans dojo. 

Tage Laxcrantz brydde sig inte heller om sina blåmärken. H an var irriterad nog över att ha fått sin 

nattsömn störd av övernitiska landsfiskaler som tittat för mycket på teve att han inte kände om 

blåmärkena gjorde ont. H an var orakad, rufsig i håret och hade av någon anledning blivit tilldelad 

en grå fångdräkt som han förväntades ta på sig.  

N är celldörren öppnades tog han chansen att tilltala första bästa person som steg in i cellen.  

“Ärans paltmånglare” sa han. 

“Vafan hörrö” sa personen. 

Tage kisade mot honom. 

Det var åklagarmyndighet Johansson. 

“Vad tusan gör du här?!” undrade Tage. 

“Ere så du hälsar på en gammal korridorkompis?”  

Åklagarmyndighet Johansson satte sig ner. H an såg godmodigt på Tage Laxcrantz med 

troskyldiga blå ögon.  

“Kul å se’re” sa åklagarmyndigheten käckt. “De va ett tag sen.”  

“Detsamma” muttrade Tage. “Så du ska åtala oss för vad tusan de nu har släpat hit oss för.”  

“Mordförsök” nickade åklagarmyndigheten. “Det blir fyrverkerier, kan ja lova.”  

“Jag lägger in jävsprotest. Vi har druckit säkert fyra ton öl ihop. Du tillhör praktiskt taget 

familjen.” 

“Fan” skrattade åklagarmyndigheten. “Ja minns när du å Dick gav mig ett flak starkbärs i 

födelsedagspresent. De va tider, hörrö.”   

“Jag är förvånad att du ens bemödade dig att ta på dig det här fallet” anmärkte Tage. “Du borde 

fattat att du var jävig.” 

“N ej, för fan, hörrö. Jag ska inte åtala er. H örde bara att ni var i huset, du å Dick. Tänkte bara kika 

in å säga hej.” 

“H ej” sa Tage med sin bästa business-min. 

En häktesvakt öppnade och lät meddela att det var dags för vittneskonfrontation. 

“H örrö, lycka till” sa åklagarmyndigheten. “Å du, oss emellan, va... synd att du missa fanskapet.”  

“Jag är oskyldig” lät Tage meddela. 

“Ses, hörrö” skrockade åklagarmyndigheten och  försvann ut till vänster. 

Tage Laxcrantz eskorterades ut åt höger till rummet för vittneskonfrontation. H an ställdes alldeles 

bredvid Dick. 

“Godmorgon” muttrade Dick. 

“Stryk god” muttrade Tage tillbaks.  

De var bägge iklädda grå fångdräkter, de var orakade och rufsiga i håret. De såg ut som om de inte 

sovit på ett tag, vilket var med sanningen överensstämmande.  

Rummet fylldes därefter med välklädda män med blå kostymer, vita skjortor, blå slipsar, svarta 

skor och välrakade ansikten.  

“Vem de än har som vittne” sa Dick, “så finns det inte en chans att de identifierar oss.”  

“Speciellt inte i det här sällskapet” instämde Tage. 

På andra sidan spegelväggen kom fru Fläck in i rummet. Rikspolischef Rune Revolver tog emot 

henne och visade henne raden av presumtiva gärningsmän.  

“Den som sköt er man var keynesian” sa Rune Revolver. 

“Det var ju du som sköt honom” påpekade fru Fläck.  

“Icke-sköt” rättade henne rikspolischefen. “Men det betyder inte att jag är gärningsmannen.”  

“Vem är gärningsmannen då?” 
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“En keynesian” upprepade rikspolischefen tålmodigt. “Fru Fläck kommer väl ihåg hur man 

känner igen en keynesian.” 

“Ehm... jo, grå klädsel och grått skägg.” 

“Bra” nickade rikspolischefen och drog upp gardinen. “Kan fru Fläck möjligen se några 

keynesianer bland männen där inne?” 

Fru Fläck rynkade pannan. H on tittade från höger till vänster och från vänster till höger. H on 

mumlade för sig själv och nickade. 

“Jaa...” sa hon till slut. “Det står ju två herrar där i mitten med grå klädsel, men... de har inte grått 

skägg...” 

Rikspolischefen kastade en orolig blick på Dick O nander och Tage Laxcrantz. H an tog sig för 

pannan, muttrade något ohörbart och gick bort till dörren. H an öppnade den på glänt och sa något 

till konstapeln utanför. N är han kom tillbaks till fru Fläck log han en aning ansträngt. 

“Ett ögonblick bara” sa han. 

Konstapeln som rikspolischefen pratat med gick in i rummet där Dick O nander och Tage 

Laxcrantz stod och hade det hade mäktigt långtråkigt. Med en dammvippa stänkte konstapeln 

oblekt mjöl i skäggstubben på Dick och Tage.  

“Se nu igen” bad rikspolischefen. “Ser fru Fläck några keynesianer?”  

“O h ja! De två gråskäggiga herrarna i mitten.” 

“Är ni säker?” 

“Javisst. Visst är jag säker. Det ser man vem som är keynesian.” 

 

 

* * * 

 

 

Det var inte nog med att polismyndigheten hade gripit Dick O nander och Tage Laxcrantz. De 

avlade ävenledes besök på kontoret för deras företag, Laxcrantz O nander Insultia AB. Truppen av 

poliser leddes av den energiske åklagare Aspirander, en ganska ung och mycket välmanikyrerad 

man med höga ambitioner och låga tankar om lågpresterande kolleger. 

Alldeles innanför dörren till kontoret satt den yppiga Philomena Ecup, sekreterare till både Dick 

O nander och Tage Laxcrantz. N är åklagare Aspirander stormade in genom dörren, följd av minst 

ett halvdussin poliser, satt den unga sekreteraren och filade på sina naglar med fötterna på 

skrivbordet.  

Åsynen av Philomena Ecup fick åklagare Aspirander att stanna på en femöring.  

Philomena Ecup såg upp från sina naglar, suckade och himlade med ögonen: 

“H erregud vad mycket besökare på en gång. Vad kan jag hjälpa herrarna med?”  

Den energiske åklagare Aspirander stannade precis framför den unga sekreteraren. H ans ögon föll 

först på hennes ytterst blonda hår, därefter på hennes tvillingberg, hennes ben och hennes svarta, 

högklackade skor. 

Det blev tyst i rummet. H alvdussinet poliser snubblade på varandra och upptäckte bit för bit den 

yppiga sekreteraren. Tystnaden ersattes av manliga viskningar. 

“Vad kan jag hjälpa herrarna med?” undrade Philomena Ecup med en lätt irriterad ton i rösten. 

“Ehm... skorannsakan... beninspektion...” mumlade åklagare Aspirander. 

Philomena Ecup böjde ena benet, kliade sig på vaden och sa med blasserat professionell röst: 

“H err Laxcrantz och H err O nander är inte på kontoret just nu. O m herrarna önskar sätta upp ett 

konsultmöte får jag be er vänta där i hörnet.” 

“Vänta?” sa åklagare Aspirander. “H är ska inte väntas. Vi har en hel del inspektion att göra.”  

H ans ögon gled upp och ner för sekreteraren.  
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En av poliserna knackade åklagaren på axeln, viskade något i hans öra och pekade på 

husrannsakansordern. 

“Jamen jag vet att hon inte står på rannsakansordern” väste åklagaren. “Men kan vi inte skriva 

hennes namn under alltsammans?” 

Polismannen skakade på huvudet. Åklagare Aspirander muttrade något och återvände till 

sekreteraren.  

“Vi har en husrannsakansorder” sa han och gjorde ett ganska framgångsrikt försök att låta som en 

myndighetsperson. “Vi ska rannsaka hela huset i rätt ordning.”  

Sekreteraren såg ointresserat på honom genom väldigt långa ögonfransar. 

“Sådeså” svettades åklagare Aspirander. 

“Vi börjar här borta” sa en av poliserna.  

Efter en god timmes husrannsakan tog poliserna med sig datorer, pappersarkiv, 

kopieringsmaskiner, skrivmaskiner, pennor, suddgummin, miniräknare, fyra lådor gem, två 

papperskorgar, en kobratelefon och sekreterare Philomena Ecup. Samtliga tillhörigheter 

katalogiserades noga av en av poliserna. Sekreteraren katalogiserades noga av åklagare Aspirander. 

Ett par timmar senare kom åklagaren in på Dick O nanders cell, vit i ansiktet av ilska. Dick kliade 

sig i sitt skägg och såg forskande på åklagaren: 

“Jag sitter och arbetar” sa han. “Vad kan jag hjälpa er med?” 

“Vi kopplade just upp en av era datorer till rikspolisens datanät” sa åklagare Aspirander.  

“Utmärkt. Då kanske jag kan låna den så jag kan få lite mer jobb gjort.”  

“Det var inte alls utmärkt. Kom med här!” 

Åklagaren ledde Dick till ett kontor där flera poliser satt vid flera datorer och slet sitt hår. 

“Det här är vår avdelning för ekonomisk brottslighet” sa åklagare Aspirander med en hög nivå av 

stress i rösten. “De skulle leta efter ekonomiska brott i era datorer, så vi kopplade upp den här 

datorn som vi tog från ert kontor, till vårt nätverk.”  

H an pekade på skärmen på en av polisens egna datorer. 

“Titta här vad som hände.” 

På skärmen rusade en text förbi i hög hastighet. Den som var kvick av sig kunde se att det var en 

komplett kopia av texten till General Theory of Employment, Interest and Money av John 

Maynard Keynes.  

“Det där är en utomordentligt bra bok” sa Dick O nander. “Rekommenderar verkligen åklagaren 

att läsa den.” 

“Vi kan inte komma in på våra datorer” påpekade åklagare Aspirander med tillkämpat lugn.  

“Uppenbarligen” bekräftade Dick. 

Åklagaren tog ett djupt andetag. 

“Ta bort den där jävla texten” väste han. 

“Tyvärr” sa Dick och skakade på huvudet. “Det enda sättet att göra det på är att slå control-alt 

och siffran nio och sedan skriva in en fullständig översättning av boken inom loppet av trettio 

minuter.” 

Åklagaren såg på honom med illblå ögon.  

“O kej” sa han, fortfarande vit i ansiktet av ilska. “O kej, då, för helvete. Då skaffar vi oss en 

översättning och gör det.” 

Ett par timmar senare kom han återigen in på Dicks cell, återigen med den överilskne 

statstjänstemannens ansiktsfärg.  

“Din jävel” sa han. 

Dick vände sig mot honom, rynkade skägget och kliade sig i pannan. 

“Vad menar åklagaren?” 

Åklagare Aspirander ställde sig alldeles framför Dick, tog tre lugnande andetag och väste: 
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“Det... fungerade... inte...” 

Dick O nander gav honom en förvånad min. 

“Menar åklagaren att polisens datorer fortfarande inte fungerar?”  

“Ta bort den där jävla texten...” 

“Det var märkligt. Men kom ihåg att man måste göra det inom tretti minuter.”  

“Vi gjorde det på tjugotre minuter” sa åklagare Aspirander långsamt. “Vi skrev in hela 

översättningen av den där förbannade boken till fosterländska, på tjugotre minuter. O ch det 

funkade fortfarande inte.” 

“N ej, nej” sa Dick och skakade på huvudet. “Inte fosterländska.”  

Åklagare Aspirander stirrade på honom. 

“Tornedalsfinska” sa Dick och återvände till en artikel han just höll på att läsa. 

 

 

* * * 

 

 

Det dröjde ända till nästa morgon innan Dick O nander och Tage Laxcrantz kunde återvända till 

studentkorridoren. Med sig hade de åklagarmyndighet Johansson.  

“...för vår Lapinkulta sjung hurra!” skrålade åklagarmyndighet Johansson och försökte höja en 

flaska Lapinkulta till ännu en skål med sina två bästa vänner. 

“N i e mina bästa vänner, ju!” meddelade han ljudligen och kramade både Dick och Tage på 

samma gång. 

“Utmärkt” sa Dick och hjälpte den överförfriskade åklagarmyndigheten att sätta sig vid 

köksbordet. “Vill du ha frukost?” 

“För vår Lapinkulta sjung hurra, hurra!” svarade åklagarmyndigheten, la sig ner i soffan och 

somnade. 

 “Äntligen” muttrade Tage. “Dags för en expansiv frukost.”  

“Vad fan gör ni här?”  

Dick och Tage vände sig mot dörröppningen. Det var Wolkenkratzer. 

”H ur kom du hem igen?” undrade Tage. 

”Från O lympen? Jag fick skjuts av H ercules.” 

”O ch den unga damen?” frågade Dick nyfiket. 

”Vi ska gå på bio på fredag” sa Wolkenkratzer och ryckte på axlarna. ”Jag hörde ni blev 

arresterade för mordförsök på nån minister.”  

“Finansministern” mumlade Tage Laxcrantz medan han började steka bacon. 

“Blev ni frikända?” ville Wolkenkratzer veta. 

Dick O nander skakade på huvudet och pekade med tummen över axeln mot den snarkande 

åklagarmyndigheten. 

Jaha, den där minns jag” småskrattade Wolkenkratzer. “Åklagarmyndigheten Johansson. Lika full 

nu som då.” 

“N är han upptäckte att vi satt anhållna ville han fira att han hittat sina gamla polare igen” 

förklarade Dick. 

“Tre flak Lapinkulta” sa Tage. “Fanskapet hade med sig tre flak Lapinkulta.”  

“H an drack två flak själv” sa Dick. “Det tredje ligger i baksätet på Tages trimmade Amazon.”  

“H an sa att han behövde pinka” fortsatte Tage och vände baconstrimmor med överlägsen 

effektivitet. “Så Dick sa till honom att vi hade en bra toalett i vår korridor.”  

“Bacon!” 

Greve Cykelhielm äntrade köket. 
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“O ch stekt ägg” sa Tage och knäckte ett par ägg över stekpannan. “H ur vill du ha ditt ägg, Dick?”  

“Vänsterstekt” mumlade Dick och bläddrade i morgonens upplaga av Dagens Dumheter. 

“Men kommer inte polisen hit och letar efter er?” undrade Wolkenkratzer. 

“Va?” sa Greve Cykelhielm. “H ar ni rymt från kåken?”  

“H äktet” rättade Dick honom. “Du har en poäng, Wolkie.” 

O ch det var ju själva problemet i det hela. Varken Dick O nander eller Tage Laxcrantz skulle få ro 

att återgå till sina doktorsavhandlingar så länge den energiske åklagare Aspirander framhärdade i att 

åtala dem. Efter frukosten drog de sig därför tillbaks till Tages studentrum för en smula arbete. 

“Vi måste få Aspirander att sluta med sina dumheter” ansåg Dick. 

“Problemet är att han jobbar på order från högre ort” noterade Tage. 

“O ch den orten är väldigt hög” instämde Dick.  

“Det verkar gå hela vägen upp i regeringen” funderade Tage. 

“Doktorand Rotorblad ledde oss på spåret” mindes Dick. 

“Finansminister Fläck” nickade Tage. 

“Vi kunde ju skjuta honom” föreslog Dick. 

“Det har vi ju redan gjort” påminde Tage. 

“Desto bättre” insåg Dick. “Man kan inte bli åtalad två gånger för samma brott.” 

“O ch vi har inte gjort det heller” erinrade Tage. “Således kan vi bli åtalade för samma brott två 

gånger.” 

Det hela var en knepig juridisk nöt att knäcka. Eftersom varken Dick O nander eller Tage 

Laxcrantz var jurister beslöt de att hänskjuta den frågan till Greve Cykelhielm vid tillfälle. 

“Kvar står problemet med finansministern” sa Dick. 

“Kvar står finansministern” sa Tage. 

“O ch hans finanspolitik.” 

Tage sken upp. 

“För fan, Dick” sa han. “Där har det!” 

“Vadå? Finanspolitiken?” 

“Jamen givetvis! Det är ju den det hela handlar om!” 

Tage hade naturligtvis rätt. H ela problemet handlade ju om att finansministern ville få bedriva sin 

samsynsbesparingspolitik i lugn och ro. Allt snurrade runt nedskärningar i skolor, sjukvård, 

försäkringskassa, sjukkassa, a-kassa och kassan på Konsum. 

“N är folk har mindre pengar spenderar de mindre på Konsum” sa Dick till sig själv medan han 

rotade igenom en av Tages massiva pappershögar. 

“Ge fan i mina papper” sa Tage. 

“H ar du inte ett kontoutdrag nånstans från vårt schweiziska bankkonto?” undrade Dick. 

“Det ligger i den där högen du just rotar i” bekräftade Tage. 

Dick hittade utdraget. H an såg alla siffrorna och log ett N ixonskt kampanjleende. H an visade 

Tage alla siffrorna. 

“Det var till och med mer än jag mindes” skrockade Tage. “Men hur tänkte du att vi ska använda 

den där degen?” 

“Vi ska köpa” sa Dick och gnuggade händerna. 

Pengarna på det schweiziska nummerkontot kom väl till pass när det gällde att stoppa 

finansministerns besparingspolitik. 

“Köpa vadå?” ville Tage veta. 

Men det gällde att handla snabbt. 

“Kom igen!” viftade Dick och störtade ut till sin Accord Sport. 

Mycket snabbt. 
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* * * 

 

 

Klockan var knappt nio på morgonen när finansminister Fläck väcktes av sin väna hustru. Det var 

lördag och finansministern ville helst sova. Länge. 

“Vaereom?” buttrade han från den alldeles för varma, komfortabla sängen. 

“Det är Glas Ekollon.” 

“Säg åt honom att gå och pinka åt mig.” 

“H an sa att det var viktigt.” 

“Klart det är viktigt. Jag är nödig som fan.” 

“H an kommer hit om en kvart.” 

“Så länge kan jag inte vänta” mumlade finansministern besviket.  

Glas Ekollon hade fortfarande andan i halsen när han klev in i finansministerns vardagsrum. Fläck 

satt i sin favoritfåtölj i morgonrock, tofflor, skrynklig pyjamas och skäggstubb. H ans väna hustr u 

hämtade Ramlösa. 

“Vaereom?” ville finansministern veta.  

“Vi har ett litet problem med statsskulden” sa Glas Ekollon och satte sig i soffan.  

“Vet jag väl, för fan” sa finansministern och halsade en Ramlösa. “Men det är väl ingen anledning 

att slita mig ur sängen innan jag ens hunnit pinka.” 

“Fast det här problemet är lite annorlunda.”  

“Jag har fått hela regeringen att spara pengar” sa finansministern och öppnade en ny Ramlösa. 

“Det kommer att göra gott för statsskulden.” 

“Fast det här problemet är lite annorlunda” upprepade Glas Ekollon och skruvade på sig. 

Finansministern tittade på honom med sträng blick. 

“Vad fan pratar du om, karl?” 

“Joo” sa Glas Ekollon och tog sats. “Igår morse började ett investmentbolag köpa 

statsskuldspapper.” 

“Bra. Då faller räntorna.” 

“Ehm... jo, men... det här investmentbolaget betalar med pengar från Schweiz.”  

“Jag har också pengar i Schweiz. Den där vapenaffären med Indien...”  

H an hejdade sig och såg vaksamt på Glas Ekollon. 

“Men det vet du ingenting om” sa han snabbt. 

“Inte alls” sa Glas Ekollon ännu snabbare och skakade på huvudet. “Jag var absolut inte med 

statsministern när han körde ner ett par resväskor till Zurich.”  

Finansministern muttrade något och öppnade en tredje Ramlösa. 

”O ch det är förresten bara rykten alltihop” skyndade sig Glas Ekollon att lägga till. “Men, som 

sagt, det här investmentbolaget... det tycks ha fosterländska ägare.”  

“Vad fan skulle folk sitta här och använda pengar i Schweiz för att köpa statsobligationer?” 

undrade finansministern. 

“Det är just det... jag tog reda på vilka ägarna är.” 

“N ån Bellenwarg eller så” gissade finansministern. 

“N ej, faktiskt inte. Det är ingen av de gamla ingrodda spekulanterna heller.”  

“N ån nyfräsare, då. Alltid bra med en uppstickare. Det blir lite livat då.”  

“Ehm, kanske inte med de här herrarna” sa Glas Ekollon försiktigt. 

“Vilka herrar?” ville finansministern veta. 

Glas Ekollon tog ett djupt andetag. 

“Dick O nander och Tage Laxcrantz” sa han så snabbt han kunde. 



 

96 

Finansministerns haka ramlade ner. H an tappade sin tredje Ramlösa i golvet. 

“Det är ju de där dårarna som mördade mig!” 

“Det verkar inte bättre...” bekräftade Glas Ekollon. 

Fru Fläck kom in med trasa, sopskyffel och en oöppnad Ramlösa. 

“Ge mig en Pepsi i stället” sa finansministern irriterat. 

“Inte före lunch!” bestämde fru Fläck. 

Finansministern tittade på sin fru, på Glas Ekollon och på sin oöppnade Ramlösa.  

“En Lyckholms då?” frågade han med betydligt mildare stämma. 

Medan hon sopade upp resterna av den trasiga Ramlösan vände sig finansministern till Glas 

Ekollon igen. 

“H ur mycket statsobligationer har de köpt?” 

“Tolv procent av statsskulden.” 

“En jävla massa pengar” muttrade finansministern. “Men egentligen inget att bry sig om.”  

“Problemet är att de fortsätter köpa” fortsatte Glas Ekollon.  

“Inte vårt problem” avgjorde finansministern. “O m de vill sätta sina pengar i värdelös smörja som 

fosterländska statsobligationer, så kan de väl göra det hur mycket de vill.”  

 

 

* * * 

 

 

Alla var inte lika lugna som finansministern. Vice Riksbankschefen åkte in till jobbet trots att det 

var lördag. H an satt på sitt kontor och tittade på i realtid när L & O  Finansjycke AB köpte block 

efter block av Fosterlandets statsobligationer.  

Femton procent. Arton procent. Tjugo procent. 

N är Finansjycke kapat åt sig 24 procent ringde han till Glas Ekollon. 

“Jag gillar inte det här” sa han. “Inte alls.” 

“Inte jag heller” instämde Glas Ekollon. 

“Vad fan gör vi, då?” 

“Kan vi inte sätta restriktioner på pengarna de använder? Det är ju utländska pengar. Kan vi inte 

sätta någon sorts kapitalinflödesbegränsning i vägen för dem?”  

“Det där lät snyggt, hörru” sa vice riksbankschefen med beundran i rösten. 

“Vilket då?” 

“Kapitalinflödesbegränsning. H ittade du bara på det sådär?”  

“Va? Jo, jag antar det.” 

“Enligt lag får vi inte begränsa inflödet av pengar hit till Fosterlandet” visste vice r iksbankschefen. 

“Fan också. Varför det?” 

“För det står i lagen.” 

“Kan vi inte ge tusan i lagen? Bara lite grand.” 

“Kanske. Jo, det kan vi nog. O m vi kallar det något riktigt fint.” 

“Som kapitalinflödesbegränsning?” 

“Just det.” 

“Så... ska vi bara låtsas att vi har en sån lag?” 

“Jag kan ringa den där banken de tar in sina pengar genom” sa vice riksbankschefen. “Jag kan 

ringa deras VD och säga att kapitalinslakesbesiktningen gör att han måste...”  

“Begränsningen.” 

“Just det.” 

“Du sa besiktningen.” 
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“Givetvis. Jag måste besikta min bil idag.” 

“Vad är det för bil?” 

“En O pel Rekord.” 

 

 

* * * 

 

 

Så kom det sig att Dick O nander, givetvis av en ren tillfällighet, fick ett samtal från verkställande 

direktören för Rentiärbanken.    

“Jo, Riksbanken ringde” sa verkställande direktören trevande. 

“Så utomordentligt” ansåg Dick. 

“De hade lite problem med alla pengarna som ni plockar in.”  

“Det har inte vi.” 

“O ch inte jag heller” skyndade sig verkställande direktören att tillägga. 

“Utmärkt. Tack för att ni ringde.” 

“N ej, vänta... alltså, enligt deras kapitalsinflödesbegränsningar så får man inte ta in hur mycket 

som helst på en dag.” 

“H ar jag aldrig hört talas om” muttrade Dick en smula irriterat. 

“Inte jag heller” instämde verkställande direktören. “Men det är ju Riksbanken. O ch de bord e ju 

veta. Så jag måste nog tyvärr stoppa er från att plocka in mer pengar.”  

“Det här är ren gammal kommunism” meddelade Dick O nander och lade på luren. 

“Vem är dagens kommunist?” undrade Tage som just kom in på Dicks studentrum. 

“VDn på Rentiärbanken.” 

“H an är en god kapitalist.” 

“N ej, han satte just stopp för vårt kapitalinflöde. Sa att Riksbankens begränsningar tvingar 

honom.” 

“Det är ju ren gammal kommunism” instämde Tage. “H ur mycket av statsskulden hade vi hunnit 

köpa?” 

Dick konsulterade sina noteringar. 

“Förtisju procent.” 

“Attans. Tre ynka procent kvar.” 

“O m vi kunde få fram lite pengar inom landet...” 

Problemet var att åklagare Aspirander hade belagt alla deras fosterländska bankkonton med 

blockad, så de kunde inte lyfta en endaste rubel från dem.  

Det här var verkligen ett problem. Så nära... och ändå till ingen nytta. 

“O m vi bara fick händerna på en majoritet av statsskulden” muttrade Tage. “Jävlar vad 

finansministern skulle bli nödig.” 

“Men så länge vi inte har det” sa Dick, “blir han inte nödig. H an förblir onödig.” 

Timmarna gick. Dagen gick. Finansministern gick och lade sig igen. H an lade sig, onödig och 

nöjd. H an begrep inte varför två keynesianska studenter skulle vilja köpa upp halva statsskulden, 

men han var glad att de inte lyckats få tag i mer än 47 procent.  

H an hade förblivit onödig och nöjd. 

O m det inte varit för den välbeställde Rutger H olmgång, förstås. 

 

 

* * * 
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“Jaha... hallå, för fan.” 

“Vad otrevlig ni låter.” 

“N i ringer ju klockan tio en söndag förmiddag. Vad förväntar ni er?”  

“Vem talar jag med?” 

“Tack, detsamma.” 

“Mitt namn är Rutger H olmgång.” 

“Det är inte mitt. Jag heter Dick O nander.” 

“Angenämt.” 

“Ta tillbaks det där.” 

“Vafalls?” 

“Vad vill ni, karl?” 

“Skälla ut någon.” 

“O ch för det ringer ni hit?”  

“Det här är väl Laxcrantz O nander Insultia AB?” 

“Jaha, har telefonen blivit felkopplad igen.” 

“Det står här i Gula Sidorna att ni är specialister på att skälla ut folk.”  

“Det stämmer.” 

“Jag vill anlita era insultativa tjänster.” 

“För all del. Vem är det ni vill ha utskälld?” 

“Professor Tomtehatt.” 

“Den där fårskallen!” 

“Just det. Det där låter som en bra början.” 

“Det var ingen början. Det var min åsikt om professor Tomtehatt.”  

“Då delar ni min uppfattning, med andra ord. H ur gör ni era utskällningar?”  

“Brevledes.” 

“Så ni skickar alltså ett brev?” 

“N ej. Först får ni komma in och välja från den invektiva menyn.”  

“Vad är det?” 

“En lång lista på invektiv och utskällningsfraser som ni kan välja från.”  

“Aha. Smart.” 

“Det kostar ju så klart efter vad ni väljer.” 

“Det låter logiskt.” 

“O m ni vill ha budgetvarianten har vi standardiserade utskällningar. Vår mest populära 

expressutskällning innehåller tre meningar och avslutas med ett enkelt ‘ovänligen’. Sedan går det 

hela vägen upp till den exklusiva kristallkronevarianten.”  

“O ch hur låter den?” 

“N ja, ni får fortfarande välja från en meny, men avslutningen har visat sig mycket impopulär 

bland föremålen för utskällningarna.” 

“Vad säger avslutningen?” 

“Med utmärkt ringaktning.”  

“Lysande!” 

“Det var min kollega Tage Laxcrantz som uppfann den.” 

“Så när jag har valt innehållet skickar ni ett brev till den som ska bli utskälld?”  

“N ja, ett brev vore väl synd att säga.” 

“Jaså?” 

“Snarare tre till fem hundra.” 

“Tre till fem hundra vadå?” 
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“Brev.” 

“Tre till fem hundra brev??” 

“Det var ju det jag sa.” 

“Men... det blir ju en hel lastbil full med brev...” 

“Det ökar genomslagskraften i utskällningen. Mottagaren får en avi hem, måste gå till posten och 

hämta sin egen utskällning, och finner sig då stå där med hundratals kopior som han sedan måste 

släpa hem. För att inte tala om att han sedan måste göra plats för sagda brevmängd i sitt hem.”  

“Det här är absolut lysande. N är kan vi träffas?” 

“H ur mycket pengar är ni beredd att spendera på er utskällning?”  

“H ur mycket som helst.” 

“Vad sägs om tio minuter?” 

 

 

* * * 

 

 

Professor Melker Tomtehatt var lyckligt gift. H an bodde med sin genomsnittliga fru i en 

genomsnittlig villa i en genomsnittlig förort till huvudstaden. H an hade två genomsnittliga barn, en 

genomsnittlig bil och tittade i genomsnitt ganska lagom på TV.  

H an var på det hela taget en lagom nöjd medborgare som åkte den gröna, kommunala bussen till 

och från jobbet varje dag.  

H an fru var också lagom nöjd. H on arbetade på det lokala biblioteket och kom hem lagom för att 

göra mellanmål åt de lagom framgångsrika barnen. H errgårdsost, Skogaholmslimpa och 

mellanmjölk. Barnen ägnade sig åt var sin idrott, för att undvika konkurrens mellan dem. De 

spelade var sitt instrument och tillbringade lagom mycket tid med kompisar efter skolan. Medan 

barnen satt och gjorde läxor på sina rum satt professor Tomtehatt och hans fru i det 

tallbarrsdoftande vardagsrummet och pratade om sina lagom små besparingar. De undvek att tala 

om pengar i barnens närvaro - det kunde traumatisera dem och göra dem otillbörligt fixerade vid att 

tjäna pengar som vuxna. Då kunde de bli otillbörligt inriktade på sin karriär.  

Det var inte bra med olagom framgång. 

N är professor Tomtehatt steg av den gröna kommunala bussen en vanlig måndag eftermiddag 

mötte han sin fru redan i tamburen. H on tittade förbryllat på honom och visade upp en avi. 

“Melker, du har ett brev som väntar på posten” sa hon. 

Professor Tomtehatt tog avin, tittade förvånat på den och kliade sig på sin framträdande haka. 

“Jag undrar vem det är från” sa han och försökte känna igen avsändaren. 

“L och O  Insultia” läste hans fru. “Kan det vara nåt försäkringsbolag?”  

“Kanske det” nickade professor Tomtehatt. 

Ett pipande ljud från spisen fångade hans uppmärksamhet. Det var nästan middagsdags. H an 

tittade på avin, och från avin upp på sin fru. 

Plötsligt stod han inför ett dilemma. 

Å ena sidan var det nödvändigt att han som familjefar satt med vid matbordet och deltog i den 

uppbyggliga middagskonversationen med sina barn och sin fru. Det var en rutin som var bra för 

barnen och bidrog till att ge dem en trygg, stabil och lagom uppväxt. 

Å andra sidan var det hans plikt som fosterländsk medborgare att gå till postmyndigheten och 

uthämta försändelsen som postmyndigheten vederbörligen befordrat å hans vägnar.  

Ett mycket delikat dilemma. 

H an fru såg att han var fundersam. H on såg avin och insåg vad han funderade över. 
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“Men Melker” sa hon med lagom len röst. “N og hinner du väl till posten före middagen. Det tar 

dig väl inte mer än en kvart att cykla dit och tillbaks.”  

Således begav sig professor Tomtehatt på sin treväxlade herrcykel från den lagom belånade villan 

till förortens postkontor. Mycket riktigt tog det honom tre minuter att cykla dit. Med lite tur skulle 

han bara behöva tillbringa två minuter inne på kontoret och kunna cykla hem på tre minuter. Åtta 

minuter i allt. 

Professor Tomtehatt kastade en blick in på postkontoret samtidigt som han låste sin cykel. Bara 

två personer i  kö. H an log förnöjt. 

Däremot log han inte alls när han väl kom hem igen. H an hade knappt satt sin fot på förstukvisten 

när hans väna, kärleksfulla fru slog upp dörren och stirrade på honom. 

“Men Melker! Var har du varit? Som jag blev orolig!” 

“H jälp mig med de här säckarna...” flämtade den utmattade professorn. 

“Vad är det där?” 

“Breven.” 

“Vilka brev?” 

“Breven som kom med avin.” 

“Så där många??” 

“Fem hundra stycken sa postkassörskan.” 

“Melker, har du gått med i något kedjebrev jag inte vet om?”  

Ett av barnen kom ut från köket. 

“Mamma, jag är hungrig!” 

“Kära barn...” sa fru Tomtehatt och blev nervös. “Visst ska vi äta. Jag... pappa...” 

“Du ser ut som en tomte” sa barnet och pekade på sin pappa med två stora säckar på ryggen. 

Det andra barnet kom också ut från köket. 

“En tomte med stor näsa!” 

“En nästomte!” skrattade barnen och gick tillbaks in i köket. 

Fru Tomtehatt såg på sin make. 

“Bry dig inte om barnen” sa hon med en röst lika mild som tjuren Ferdinands mamma. “De 

försöker bara hantera det ovanliga brottet i rutinen.”  

Professor Tomtehatt kände sig varm och glad i sin frus närvaro, men han ville inte att barnen 

skulle behöva vänta längre på middagen. H an satte helt sonika ner säckarna med brev i tamburen 

och skyndade sig in till köket. 

N är middagen var avslutad och professorn och hans fru leende kunde konstatera att deras barn 

nog inte blivit traumatiserade av rutinbrottet, återgick professorn till de två mystiska säckarna med 

brev. H an bar in dem i sitt arbetsrum och satte ner dem på golvet. Därefter såg han sig om och 

kliade sig bekymrat på hakan.  

Var skulle han placera breven? 

H an kunde göra plats för dem i bokhyllan bredvid fönstret, men då måste han flytta på alla de 

böcker i nationalekonomi som han faktiskt hade läst. H an var särdeles stolt över de böckerna och 

hade inte alls för avsikt att flytta på dem.  

H an kunde också ordna plats för breven på skrivbordet. Men där stor de fyra senaste årgångarna 

av Ekonomidebatt, en tidskrift han medverkade i lagom ofta. H an kunde ju flytta dem till 

bokhyllan mellan dörren och skrivbordet, men då måste han ju slänga de äldsta årgångarna, och han 

sparade ju alltid minst tolv årgångar... 

H an vände och vred på sig där inne på sitt arbetsrum. H ur han än försökte, kunde han inte göra 

plats åt breven utan att orsaka en kedjereaktion av problem.  

En stilla tår trillade längs hans kind, utför hakan och ner från hakspetsen ända ner till golvet. 

Lyckligtvis kom hans fru in på kontoret just i rättan tid. 
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“Men Melker” sa hon lagom ömsint. “H ur är det fatt?”  

“Jag vet inte var jag ska göra av alla de här breven” sa han lätt hulkande. 

“H ar du ens öppnat dem?” 

Professor Tomtehatt såg förvånat på sin fru. 

“Det hade jag inte ens tänkt på” sa han och smålog åt sig själv. 

Således öppnade han första, bästa kuvert och läste: 

 

Jävla ollon, 
 
För den händelse Ni är i besittning av färdigheten att uttyda skriven text, vill vi härmed 
meddela Er att Ni är en fakultativ schlaparask. Under Era hittillsvarande år i tjänst å 
skattebetalarnas vägnar har Er produktivitet föga överträffat den hos ett murmeldjur.  
Det är en stor källa till klang och jubelspel att Ni tillbringar hela Er fritid med Er familj, 
då vi således inte åtvingas sannolikheten att råka Er i nästa gatuhörn. Denna munterhet 
delas tveklöst av resten av stadens invånare. Vi vill å det bestämdaste råda Er att även 
framledes förära våra gator och torg med Er notabla frånvaro. 
Vi önskar att Ni vid närmaste tillfälle anlägger färdriktning till en tillräckligt avlägsen 
plats, varifrån Ni svårligen kommer att återvända.  
 
Med utmärkt ringaktning, 
 
Tage Laxcrantz  

 

 

* * * 

 

 

“Vad vill ni?!” 

“Ehm... jaha... jag skulle vilja tala med Tage Laxcrantz.” 

“O m vadå?” 

“Ett brev som han skickat till mig.” 

“I vilket ärende?” 

“Ett brev som han skickat till mig.” 

“I vilket ärende?” 

“Ett brev som... vänta lite, driver ni med mig?” 

“Inte alls.” 

“Är ni Tage Laxcrantz?” 

“Givetvis. O ch vem är ni?” 

“Melker Tomtehatt.” 

“Dåså. Vad gällde nu saken? O ch säg för fan inte ett brev igen.”  

“Men det var ju...” 

“Låt mig hjälpa er på traven. Jag förmodar att ni har ringt hit i anledning av brevets innehåll.”  

“Jaha, just det... så är det. Det här brevet är ytterst oförskämt.”  

“Aha. N i har varit föremål för en av våra utskällningar.”  

“Jaha, det har jag. O ch inte nog med att ni skickade ett brev. N i skickade fem hundra kopior av 

samma brev.” 

“Bra.” 

“Bra? Är det bra??” 

“Ja, självfallet. Det betyder ju att försändelsen nådde er som planerat.” 
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“Menar ni att ni planerade det här?” 

“Givetvis. Vad trodde ni?” 

“O ch vad var syftet med det här, om jag får fråga?” 

“Att skälla ut er. Det trodde jag vi redan hade klarlagt.”  

“Jaha, det har ni lyckats med, det kan jag meddela.”  

“Utmärkt. Det tackar vi för. Vi ska meddela vår produktavdelning att deras produkt fungerar som 

förväntat.” 

“Ja, jag blev ytterst förolämpad.” 

“Så förträffligt!” 

”Ja, jag överväger faktiskt att polisanmäla...” 

”Säg mig, vilket diarienummer har breven?” 

“Va?” 

“Vilket diarienummer har breven? Det ska stå uppe i högra hörnet.”  

“Diarienummer?? H är finns för katten inget diarienummer.”  

“Aj fan. Beklagar. Det ska vi genast åtgärda.” 

“Vad har diarienummer med saken att göra?” 

“Det är en extra liten tjänst vi erbjuder. Genom att inkludera ett diarienummer blir det lättare för 

mottagarna av våra utskällningar att diarieföra breven. Eftersom ni mottar fem hundra kopior skulle 

det ju ta er ganska lång tid att skriva till diarienummer på egen hand.”  

“Jaha... men här finns inget diarienummer... men hör nu på mig...”  

“Beklagar. Uppenbarligen har vårt tryckeri slarvat.” 

“Jaha... men, alltså...” 

“N ormalt lägger de först brevpapperen i en skrivare för diarienumrering, och därefter i den 

skrivare som skriver ut själva breven. Tydligen har någon glömt att lägga dem i den första 

skrivaren.” 

“Tydligen...” 

“Vi ska genast se till att vårt tryckeri stramar upp rutinerna.”  

“För all del...” 

“Tack för er medverkan.” 

 

 

* * * 

 

 

Rutger H olmgång betalade så generöst för utskällningen av professor Tomtehatt att L&O  

Finansjycke AB kunde kapa åt sig fyra procent t ill av den fosterländska statsskulden. 

Dick O nander gnuggade händerna av förtjusning. 

“N u är det dags att göra affärer” skrockade han. 

H an ringde upp Dagens Dumheters nyhetsredaktion. 

“Jag är en av personerna bakom den senaste tidens stora uppköp av statsobligationer” lät han 

meddela. 

“Än sen då?” gäspade reportern i andra änden.  

“Vi äger nu femtien procent av statsskulden.” 

“Än sen då?” suckade reportern i andra änden. 

“Vi tänker ställa krav på finansministern.” 

“Än sen då?” mumlade reportern i andra änden. 

“Får vi inte som vi vill kommer vi att sälja vår andel av statsskulden till Mohammar Khadaffi.”  

Reportern satte sig upp i stolen. H an fumlade efter en blyertspenna. 
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“Ve...ve-hem sa du att du är? Khadaffi?” 

“N ej, din trattskalle. Jag sa att vi ska sälja vår andel av statsskulden till Khadaffi.” 

“Å varför det då?” 

“Vi gör det om inte finansministern tillmötesgår våra krav.”  

“Vicka krav, då va?” 

“Det får du veta mer om vid vår presskonferens klockan ett.”  

Dick O nander lade på luren och nickade åt Tage Laxcrantz, som tryckte på en knapp på deras 

tjänstefax. Genast skickade faxen ut en inbjudan till presskonferensen till ett dussin 

nyhetsredaktioner i huvudstaden.  

Chefredaktören på Dagens Dumheter var inte den enda som ringde finansdepartementet i ren 

förtvivlan. Men han var den förste som kom igenom till Glas Ekollon. 

“Vad är det fråga om?!” skrek han i telefonluren så högt att det hördes över halva innerstaden.  

“Inte fan vet jag!” skrek Glas Ekollon tillbaks. 

H an var inte lika stor och stark som chefredaktören. Därför hördes hans skrik bara till nästa 

kontor, där Tommy Tulpan förskräckt hoppade upp och stack ut huvudet i korridoren. 

“H ar du inte läst pressmeddelandet!” skrek chefredaktören. 

“N ej!” 

“Varför inte det?!” 

“Kan du sluta skrika!” 

“O kej!” 

“Vilket pressmeddelande?” undrade Glas Ekollon och drog en suck av lättnad för att han inte 

behövde skrika.  

“Den här firman som har köpt upp halva statsskulden.”  

“Jo, det där känner vi till. Men de äger bara förtisju procent, så det är inget att oroa sig för.”  

“H är säger de att de köpt upp femtien procent och att de tänker ställa krav på finansministern.”  

“Vilka krav?” 

“Det vet vi inte.” 

“Ta reda på det, då” sa Glas Ekollon irriterat, lade på luren och ringde vice riksbankschefen. 

Vice riksbankschefen bekräftade att L&O  Finansjycke AB ägde exakt 51 procent av den 

fosterländska statsskulden. 

“Men är det egentligen så jäkla illa?” undrade Glas Ekollon.  

“Det kan du ge dig på att det är” sa vice riksbankschefen. “De kan få för sig att sälja hela rasket till 

någon galning, som sen kan utöva utpressning mot regeringen.”  

“O ch vem skulle det vara?” 

“Khadaffi, till exempel.” 

“Mohammar?” 

“N ej, N ils Åke.” 

N ils Åke Khadaffi blev absolut inte glad när polisen ringde på hans dörr i det lilla huset på 

Krogsvängen 12 i huvudstadens södra periferi. Två konstaplar frågade barskt vad han tänkte göra 

med den svenska statsskulden när Dick O nander och Tage Laxcrantz sålt den till honom. N ils Åke 

Khadaffi förklarade irriterat att han just satt och åt lunch och läste senaste numret av Edika och att 

han inte hade den minsta aning vad konstaplarna dillade om. Dessutom hade han inte mer än fyra 

fosterländska rubler på sitt bankkonto. 

Glas Ekollon tog beskedet om den fattige N ils Åke Khadaffi med ro.  

“Det betyder att det bara finns en Khadaffi kvar som de kan sälja till” förklarade han för 

finansministern. 

“Mohammar?” 

“Mohammar.” 
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“Statsministern gillar inte tanken på att Mohammar Khadaffi skulle äga halva statsskulden” 

suckade finansministern. “H an ringer hit stup i kvarten och frågar vad jag tänker göra åt saken.” 

H an gjorde en min och härmade statsminstern: 

“Förstår du, Kurt O rvar, hur allvarligt läget är? Vad tänker du göra, Kurt O rvar? H ar du någon 

plan än, Kurt O rvar?” 

Glas Ekollon skrattade. 

“Vad är det som är så jävla roligt?” undrade finansministern. 

Glas Ekollon skrattade och pekade på honom. H an försökte säga ‘statsministern’ men det blev 

inte bättre än en serie hickande ljud mellan skrattsalvorna. 

Telefonen ringde. 

“Vad vill du, Kurt O rvar?” svarade finansministern, fortfarande med härmad statsministerröst. 

Glas Ekollon tjöt av skratt och trillade baklänges.  

“Va?” sa finansministern i telefon med sin vanliga röst. “Jag hör inte. Det är en massa oväsen här. 

Konferens? N u? Är klockan redan ett?” 

De hann knappt till det TV-utrustade konferensrummet förrän Dick O nander började prata. 

“Jaha, kära medlemmar av tredje statsmakten” sa han och såg sig om. “Tack för att ni kunde 

komma hit. Mitt namn är Dick O nander och jag är verkställande direktör i L&O  Finansjycke AB. 

Med mig här har jag vice VD, Tage Laxcrantz. Vi har bjudit in till den här konferensen eftersom vi 

vill förklara för hela det fosterländska folket varför vi har köpt upp femtien procent av 

statsskulden.” 

H an nickade till Tage Laxcrantz, som var klädd i grå kostymbyxor och vit expertrock. 

“Tackar” sa Tage. “Som ni vet har regeringen genomfört en massa besparingar inom en massa 

områden. N edskärningarna i vårdskolaomsorj har negativa multiplikativa effekter på ekonomin...” 

och han halade fram en teleskoppenna ur expertrockfickan, “...vilket ni kan se om ni studerar den 

här input-output-matrisen.” 

H an pekade på en input-output-matris stor nog att fungera som vardagsrumsmatta.  

“N i ser särskilt stora negativa effekter här, här, här och här” for tsatte Tage. “Det är i och för sig 

inget fel med att skära ner i de offentliga utgifterna, men när man gör det på det här viset ökar man 

på arbetslösheten. Vad den fosterländska ekonomin behöver just nu är expansion, ökning, tillväxt, 

inte nedskärningar.” 

H an fällde ihop teleskoppennan och lämnade över mikrofonen till Dick O nander. 

“Vi tänker nu” sa Dick långsamt och såg rakt in i kameran från den största TV-kanalen, “lägga 

fram en kravlista till finansdepartementet. O m inte finansministern går med på våra krav före 

klockan tre i eftermiddag...” och han gjorde en elegant konstpaus, “...kommer vi att sälja vår andel 

av statsskulden till Mohammar Khadaffi.” 

“H a!” utbrast Glas Ekollon i finansdepartementets konferensrum. “Jag visste väl att det var 

Mohammar! Vice riksbankschefen sa att det var N ils Åke!” 

“N ils Åke Khadaffi?” undrade Tommy Tulpan skeptiskt. “Finns det en sån?”  

“Käften, snorungar” muttrade finansministern. 

“För det första” sa Dick O nander rakt ut i etern, “kräver vi ett omedelbart stopp för alla 

besparingar inom den offentliga sektorn. Som Tage Laxcrantz sa är det inget fel i sig att skära ner på 

den ofantliga sektorn, men det ska göras på rätt sätt och vid rätt tillfälle.”  

“Stopp för besparingarna” mumlade finansministern. “De här galningarna är ju alldeles tokiga.” 

“För det andra” fortsatte Dick, “kräver vi en rejäl och omedelbar sänkning av inkomstskatterna. 

Då får folk mer pengar i plånboken och kan spendera mer. O ch ju mer folk spenderar, desto bättre 

är det för alla.” 

“Lägre skatter” flämtade finansministern. “Lägre skatter... nej, nu jävlar...”  
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“För det tredje kräver vi ett omedelbart avskaffande av samtliga fartgränser utanför tätbebyggt 

område.” 

“Vilken kul ide!” utbrast Tommy Tulpan. 

Finansministern vände sig mot honom, vit i ansiktet av ilska. Tommy såg sin chefs ansikte, svalde 

hårt, darrade i knävecken och kippade efter andan. 

“Din jävla...” började finansministern. 

“Lyssna!” ropade Glas Ekollon. 

“För övrigt anser vi att finansministern är okunnig” avslutade Dick O nander. 

 

 

* * * 

 

 

En timme efter presskonferensens avslutande hade den finansiella bastuklubben samlats till 

krismöte. Eftersom det skulle ta för lång tid att värma upp bastun beslutade man sig för att träffas i 

värmecentralen i riksbankens källare i stället.  

“Vad fan gör vi nu, då?” undrade chefredaktören på Dagens Dumheter. 

“Jag vet vad vi tänker göra” sa chefredaktören på Kvällsblaskan. “Vi tänker sätta av tio sidor åt 

den här historien.” 

“Jo, nog fan kommer det här att sälja lösnummer” instämde chefredaktören på Dagens Dumheter. 

“Är det allt ni tänker på?” undrade professor Barnbeck irriterat. “H ela vår samsynspolitik står ju 

på spel här, och allt ni tänker på är att sälja lösnummer.”  

“Agaton har rätt” sa vice riksbankschefen. “Vi måste se till att Khadaffi inte får fatt i halva våran 

statsskuld.” 

“O m ni inte hade varit så släpphänta och spenderat med lånade pengar hade vi inte haft en 

statsskuld som Khadaffi kunde köpa” sa professorn från Ekonomiska H ögskolan. 

“Jaha, så det här är mitt fel nu?” undrade finansministern ilsket. 

“Vänta lite, grabbar!” utbrast Glas Ekollon. “Ingenting blir bättre av att vi sitter och gnabbas 

kompisar emellan.” 

H an såg från den ene till den andre. 

“Vi har knappt en timme på oss att lösa det här problemet” fortsatte han. “Jag vill höra 

konstruktiva lösningar, inte struntprat.” 

Problemet var bara att rummet var tomt på konstruktiva lösningar. Det var ävenledes tomt på 

pilsner, vilket gjorde finansministern på extra dåligt humör.  

En som däremot var på bra humör var åklagare Aspirander. H an hade precis inlett ännu ett 

ingående förhör med den yppiga Philomena Ecup - i vederbörlig enskildhet på Grand H otel - när 

hans sekreterare ringde. 

“H ur fan visste du att jag var här?” svarade han när hotellrumstelefonen ringde. 

“Kommer du ihåg de där två herrarna som vi arresterade för mordet på finansministern?” undrade 

sekreteraren. 

Åklagare Aspirander kastade en blick på Philomenas behag. H on klippte med ögonfransarna mot 

honom. 

“Jag minns vagt att de hade en sekreterare” sa han svävande. 

“De håller just nu en presskonferens.” 

“Var?” 

“På teve.” 

“Var?” 

“Sitt nya kontor.” 
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“Var?” 

“Skrytbyggegatan femtielva.” 

Åklagare Aspiranders flinka landsfiskaler anlände till adressen just som presskonferensen 

avslutades. 

Innan klockorna i huvudstadens kyrkor hunnit slå tre hade åklagare Aspirander personligen ringt 

upp finansminister Fläck och meddelat att herrar Laxcrantz och O nander återigen satt bakom lås 

och bom. 

“O ch den här gången” sa han eftertryckligt, “ska ingen jävel hjälpa dem att rymma.”  

Finansministern lutade sig tillbaks i sin tjänstefåtölj. H an log lätt, drog ut högra skrivbordslådan 

och plockade fram sin nyaste bekant: en flaska brännvin från Szekesfehervar. Långsamt skruvade 

han av korken, slog upp ett glas och tittade förnöjt ut mot huvudstadens taknockar. 

Med ett lätt skratt lade han upp fötterna på skrivbordet, höjde glaset till en skål med sig själv och 

skrockade: 

“Ropen skalla, samsyn åt alla.” 

Glas Ekollon kom in. 

“H ej, för fan” sa finansministern. “Ta dig en jävel.” 

“N ej tack” sa Glas och satte sig. “Gratulerar.” 

“Tack, tack. Men det var lagarbete.” 

“Samsynsarbete” småskrattade Glas. 

Finansministern nickade och skrattade. 

“H oppas de där keynesianerna försmäktar i evighet i finkaburen” sa han och tömde glaset. 

“Jo, det var just det” sa Glas. “Tänkte du skulle få veta.” 

“Vadå?” undrade finansministern. “Kom nu inte här med någon jävla nyhet som förstör min dag.”  

“N ej, nej” bedyrade Glas Ekollon. “Tvärtom.” 

“Låt höra” sa finansministern och slog upp en sup till. 

“Jo, jag pratade just med Rune Revolver. Jag sa att jag ville att vi skulle vara säkra på att de där 

keynesianerna inte smiter igen. Så... Rune lovade att innan det blir gryning i morgon kommer både 

Tage Laxcrantz och Dick O nander att ha avlidit i sviterna av ett flyktförsök.”  

Finansministern såg allvarligt på Glas. Glas Ekollon såg osäkert på sin chef. 

“Ehm... jag trodde... att du skulle...” 

“Glas” sa finansministern.  

“Jaa?” 

“Du är fanimej ett geni!” 

Finansministern brast ut i ett ljudligt, berusat skratt. Skrattet ekade genom finansdepartementets 

korridorer och rullade ut på gatan utanför. Det flöt genom luften och letade sig in i öronen på 

huvudstadens hårt arbetande, plikttroget skattebetalande fosterlänningar. Det krossade deras tvivel 

och kastade omkull deras frågor. 

N är solen sjönk i väster och natten smög sig in över Fosterlandet lade sig samsynens ekande 

tystnad som en våt filt över folkets tankar och drömmar. 

 

 

Epilog 

 

 

En ljum, fuktig bris letade sig in genom draperiet vid altandörren. H avsdoften fick henne att le. 

Trots att hon kunde njuta av den varje dag gjorde den henne alltid lika glad. 
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H on gick fram till altandörren och drog draperiet åt sidan. Bortom den illgröna gräsmattan 

sluttade marken ner till stranden. Där öppnade sig Stilla H avet som en oändlig, silverfärgad matta. 

Solens strålar hoppade vigt mellan vågorna som sköljde in mot stranden. 

H on beundrade utsikten. Trots att hon vaknade till den varje dag fick hon aldrig nog.  

Telefonen ringde. 

“Yes?” 

“Rövhuvud!” 

H on lade luren mot axeln och ropade inåt huset: 

“Dick! Telefon!” 

Dick O nander kom ner från övervåningen. 

“Vem är det?” 

“Tage Laxcrantz.” 

H an tog luren medan hon gick ut på altanen.  

“Vad förskaffar mig den vanäran?” sa Dick. 

“Rövhuvud!” 

En collievalp skuttade förbi hans fötter. Strax efter kom tvillingpojkarna, skrattande och jagande 

hundens svans. 

“H ar du muckat från kåken nu?” 

“Jajamen! O ch jävlar vad stålar jag har tjänat.” 

“Jag har satt av en rejäl slant åt dig på en bank i Caymanöarna.”  

“Den slanten kan du behålla. Jag hittade så många kunder åt invektivbyrån bland 

fängelsekunderna att jag aldrig behöver jobba en dag mer i mitt liv. Fantastiskt vad mycket ovänner 

folk skaffar sig i den kriminella världen.” 

Dick såg på sin fru som lekte med pojkarna och hunden.  

“Men nu när jag är ute” fortsatte Tage i telefonen, “vill jag höra hur fan du lyckades smita från 

finkaburen redan första natten.” 

Som om Philomena Ecup hört Tages fråga kastade hon en blick mot Dick och log. H an log och 

blinkade åt henne. 

“Åklagare Aspirander råkade lägga ifrån sig fängelsenycklarna i fel behå” sa Dick. 

“Var den möjligen av storlek E?” undrade Tage misstänksamt. 

“Det kan inte uteslutas.” 

Philomena pekade på pojkarna och ned mot stranden. Dick nickade. 

“Du, jag har lite att stå i här” sa han. “Men hör av dig när du flyger över.”  

“H ar inte tid att besökar era nejder” meddelade Tage. “Jag tänker skriva färdigt min avhandling.” 

“Men vi blev ju avstängda från universitetet.” 

“Jag skiter väl i doktorshatten. Jag behöver inte pengarna, och inte titeln. Tage Laxcrantz, ek.ober., 

till er tjänst. N ej, jag ska skriva färdigt avhandlingen för att ge igen. Långsinthet vara längst.” 

Dick lade på. H an gick ut på altanen lagom för att bli påhoppad av tvillingpojkarna med krav på 

omedelbar avmarsch till stranden. 

“O kej, okej” sa han. “H ar ni med er badhanddukar?”  

“Ta med N ixon också” sa Philomena. “Annars står han bara här och skäller efter er.”  

H an vinkade med sig hunden. Den hoppade iväg och viftade med svansen så fort att den knappt 

syntes. Tvillingpojkarna sprang ifatt med hunden hela vägen ner till stranden. 

Philomena satte sig i en solstol på altanen. H on lutade sig tillbaks, såg ett ögonblick efter sin lilla 

familj och log.  

H on sköt upp solglasögonen och blundade. Solen värmde hennes kind. H avsbrisen smekte hennes 

bara axlar. N ågonstans i bakgrunden skrattade barnen. 

‘N ixon’ tänkte hon. ‘Jävla namn på en hund.’ 
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