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”När det kommer till krig är det av yttersta vikt att man har en bra strategi.”  
 Dessa tämligen självklara ord, uttalade av en gäll stämma med spår av många 
dialekter, formade den inledande frasen till introduktionslektionen i modern 
krigföring. De hade uttalats av den storvuxne och rödlynte lärare som precis hade 
gjort entré i föreläsningssalen. 
 Med ett bryskt men likväl kärleksfullt utfall med en av sina stora björnramar hade 
han med förvånansvärd lätthet slagit upp de tunga ekportarna och spatserat in med 
tunga steg, förstärkta av ett lerigt läderstövelpar med närapå meterhöga skaft, med en 
utformning som för en kännare klargjorde att de var tillverkade av de främsta 
läderskomakarna - i Ryssland, av alla ställen.  
 I övrigt bar den väldige föreläsaren en åtsittande och i stövlarna instoppad 
uniformsbyxa, en i sin tur i byxan instoppad skjorta med hög stärkkrage, slips, samt 
en grön uniformskavaj av klassiskt, ryskt snitt, översållad med daterade utmärkelser 
och medaljer från en svunnen stormaktstid. Det storleende ansiktet uppvisade ögon 
som var djupt belägna i sina hålor och en mun skyld av en valrossmustasch. Hjässan 
pryddes av en generalsmössa, dekorerad med en femuddig guldkantad stjärna, vilken 
hans åhörare visste indikerade högsta rang i den sovjetiska armén, såväl som, 
naturligtvis, ett brinnande socialistiskt patos. 
 Denna kreation torde förvisso ha varit iögonfallande på egna meriter, men blev än 
mer frappant av att den bars av ytterligare en herre, som kom småspringande i hasorna 
på sin större föregångare genom portarna. Större ja, ty minst tre fot skilde de två 
herrarna åt i längd. Därutöver var de intill förväxling lika, även om en längdskillnad 
på nära metern i de flesta situationer gjorde andra åtskillnadskriterier överflödiga. 
 Lärarens stapplande latin började dåna ut över auditoriet, och de mer språkkunniga 



av åhörarna kunde efter ett tag identifiera den brytning, som så till den milda grad 
förgrumlade hans budskap, såsom härrörande från Amerika. Samtidigt som han talade 
bildade rafsiga kråkfötter på griffeltavlan förvånande nog inte ett namn, utan en titel i 
bestämd form - Generalen. Hans slarviga men snabba handstil fyllde därefter likt en 
översvämning resten av tavelytan med essensen av de visdomar han var där för att 
sprida. Det skar i åhörarnas öron av såväl den gälla rösten som mötet mellan krita och 
griffel, men eleverna antecknade likväl ivrigt föreläsarens ord som utgjorde de en 
diktamen. Flinkt for pekpinnen i luften. 
 ”Låt mig bygga denna lektion i krigets grunder”, sade föreläsaren, ”kring ett enkelt, 
men ack så klassiskt exempel bland alla kännare av front och strategi, från Sun Zi till 
Clausewitz. Ty det är faktiskt så, mina kära barn, att utgången av alla krigsscenarier 
fortfarande, i dessa dagar, kan kokas ner till en enda enkel variabel: Antalet stridande 
enheter.” 
 I bänkraderna tittade studenterna lite frågande på varandra. Nu hade de förvisso 
enkom en termin vid krigsakademien bakom sig, och ingen gjorde väl anspråk på att 
veta mer än deras prominente gästföreläsare, men utgick verkligen den neoklassiska 
skolan, åt vilken merparten av deras fem år vid akademien var tänkt att vigas, från så 
enkla paradigm?  
 ”Ponera”, fortsatte bjässen framme vid tavlan, ”att ett hypotetiskt land A, vårt 
älskade Moder Ryssland, har elva stridsvagnar vid en tänkt front, och att land B, den 
Store Satan i Väst, har tio. Vilket land kommer att gå segrande ur striden, allt annat 
lika? Ceteris paribus?” 
 École Militaires nya andraterminsstudenter försjönk i en tystnad som endast stördes 
av ovanligt knakande hjärnverksamhet från särskilt fundersamma elever. Efter en 
stund reste klassens populäraste yngling på sig och sträckte upp handen. Att den unge, 
rakryggade Friedrich Deutschland föga räddes rampljuset var tydligt för den som såg 
hans flagrant världsvana uppenbarelse, och faktum var att denne vackre tyskspråkige 
gentleman redan hade börjat göra sig ett namn på Berlins och Paris kabaréer och 
revyscener. Därmed inte sagt att krigsvetenskapen inte var hans verkliga passion. 
 ”Hå-hå-hå!” skrockade han. 
 ”Hå-hå-hå-hå!” replikerade föreläsaren, och gav den stilige kvinnotjusaren ordet. 
 ”Är det inte rimligt att anta”, sade den muntre eleven med självsäkerhet i rösten, ”att 
Ceteris paribus faktiskt inte råder i dylika sammanhang, min gode general, och 
således att pansarvagnarna är av olika fabrikat, typ, och sprängkraft? Och vad vet väl 
vi vanliga dödliga om väderleken, om underlaget, om höjdförhållandena på plats? 
Eller för den delen om moralen hos de respektive styrkorna, vilken i mitt ödmjuka 
tycke borde vara högre om soldaten i fråga har en vacker, välskapt kvinna eller en stor 
familj att komma hem till den dagen då kanonaderna tystnat, lugnet åter lagt sig över 
ingenmanslandet, och han, svedd av kriget men med bister levnadsglöd, kan 
återvända till den rättfärdiga försörjning av maka och avkomma som är alla mäns 
plikt i fredstid?”  
 Medeltemperaturen i klassrummet hade under hans anförande stigit markant, då den 
kvinnliga fjärdedelen av klassen närapå fallit av stolarna i sitt insupande av unge herr 
Deutschlands stomatolleende, vågiga pomaderade hår, och insikter om krig såväl som 
om fred. Föremålet för deras åtrå vände sig lite snitsigt om och blickade ut över 
damerna på så vis att ingen kände sig förbisedd men alla ändå ville ha mer. Han 
rättade självmedvetet till plastrongen och slängde en särskilt uppskattande blick mot 
några av sina yngre, mer storögda beundrarinnor. Dessa tittade trånande på honom, 
andades samfällt ut och höll sig för sina klappande små hjärtan.  
 ”Åhh…” flåsade en kortkjolad överstedotter. 



 ”Jag vill bli invaderad av Deutschland…” stönade en majorsavkomma och smällde 
av en rosa tuggummibubbla, i sig själv en allegori i samma kategori. Flera andra unga 
damer fnissade. Deras föreläsare smälte dock inte på samma vis vid åsynen och 
åhörandet av den unge mannen, men var likväl entusiastisk: 
”Vetgirighet! Det gillar jag!” utropade den mustaschprydde militären och klappade 
med sina grova nävar innan han slog ut med den ena i en uppskattande pekrörelse mot 
den lovande eleven. 

 
 ”Tack, min gode general”, sade herr Deutschland med en klädsam rodnad av stolthet. 
Vagt hann han så förnimma en hastig rörelse vid sina fötter, innan ett kraftigt slag 
utdelat av en liten men benhård knytnäve fick honom att vika sig dubbel över sin bänk 
i en grimas av smärta. Hur många presumtiva, vackra kärleksbarn berövades inte 
världen i och med detta skändliga angrepp mot det käraste en man har? 
 Tumult utbröt, i det att närapå alla elever reste sig upp i auditoriets bänkrader för att 
se vad som stod på, och klassens flickor började skrika och gråta i förtvivlan inför det 
fruktansvärda som just inträffat. På något vis bröt sig en ny, än gällare stämma 
igenom den högljudda oordningen: 
 ”Så-så, så-så! Ifrågasätt inte Generalens kompetens!” skrek den lille dvärg som slagit 
alla med sin likhet med deras nye lärare då de båda gjorde entré, men därefter snabbt 
glömts av de vetgiriga eleverna, eftersom han fram tills nu i tystnad hållit sig i 
bakgrunden och betraktat lektionens framskridande. Nu hade han dock helt sonika 
slagit klassens populäraste gosse i skrevet, tydligen i syfte att försvara vad han ansåg 
vara sin herres skymfade heder. Generalen tycktes emellertid inte överhuvudtaget 
märka av den uppkomna hysterin, utan fortsatte konversera den över bänken lutande, i 
ansiktet högröde, herr Deutschland som om ingenting hade hänt. 
 ”Visst kan den typen av scenarier uppkomma, min unge elev”, sade mannen som 
tydligen allmänt kallades Generalen, allt emedan den lille dvärgen plötsligt slog sitt 



offer kraftigt över ryggen med en just dragen silverrevolver så att denne med en duns 
föll ner på salsgolvet. Nu var det inte längre enkom flickorna som skrek, även om 
många livrädda satte sig ner i bänkarna inför åsynen av den lille labiles dragna vapen.  
 ”Men i det scenario jag har målat upp”, fortgick föreläsaren närmast mästrande, 
”förekommer inga sådana diskrepanser. Båda vagnarna är av typen rysk, och de 
skjuter exakt lika ofta, rakt fram, och hårt. De står där i två led, med samma 
mellanrum i bägge leden, och med tio meter mellan leden. Vad blir utfallet?” 
 ”Aj!” försökte unge Friedrich där han låg på golvet och utstod ytterligare rapp med 
silverrevolvern. De modigare av hans tillbedjerskor fortsatte att protestera 
misshandeln, i yttrandet av för kvinnomunnar ovärdiga okvädningsord riktade mot 
den beväpnade galningen. De manliga klasskamraternas initiativlöshet var å andra 
sidan mer påtaglig - de hade ju förvisso inte samma sexuella åtrå till sin klasskamrat, 
och dvärgen hade trots allt en revolver. I silver. 
 ”Hur vågar ni tro er förmer än Rysslands främste härförare?” skrek dvärgen i örat på 
sitt fagra offer. ”Gå ner på knä och kyss hans lädersko!”  
 ”Herr Deutschland verkar ha fått tunghäfta! Hå-hå-hå-hå!” skrockade Generalen 
obekymrat, närmast lättsamt. Märkte han inte den veritabla misshandel som ägde rum 
mitt framför ögonen på honom? Eller var han bara likt sin lille kopia en psykopatisk 
sadist som inte brydde sig, eller rentav njöt av synen? ”Är det någon som har 
någonting att tillägga?” Nu tystnade också de sista protesterna, och klassen föll in i en 
närmast narkotisk handlingsförlamning. 
 ”Kyss läderskon!” skrek den lille galningen osammanhängande, varpå han lade upp 
den stackars tyske gentlemannens hand på bänken och greppade den i ett järnaktigt 
dvärganyp av sådant slag, att unge herr Deutschland ens om han velat omöjligen 
kunde ta sig bort till den lädersko som tydligen skulle bekyssas av hans vanligen 
skönsjungande, kvinnotillfredsställande läppar. Den lille höjde hotfullt en massiv 
meterlinjal över Friedrichs vänsterhand och började ilsket räkna, högt så att alla i sin 
fasa förstod vad som var på färde: 
 ”Tio - nio - åtta…”  
 ”Släpp mig, din imbecille lille fule man!” försökte herr Deutschland med en klädsam 
förtvivlan. Med stora, tårfyllda, mandelformade antilopögon och flätor som sorgset 
slokade likt kraftlösa fallosar, betraktade flickorna på läktaren chockat den pågående 
tortyren. Generalen fortsatte emellertid sin efterlysning av ett svar på sitt spörsmål: 
 ”Är det ingen som ens vågar försöka svara? Flickor? Finns här inte lite kvinnlig list 
eller intuition som kan tillföra lektionen något?” 
 ”Magistern! Säg åt er dvärg att sluta!” skrek en amiralsdotter, som faktiskt hade 
Friedrichs namn tatuerat i dekolletaget. ”Friedrich skall bli far åt mitt barn!”  
 ”Hå! Inga svar från kvinnsen!” skrockade läraren. Var han både döv och blind? Hur 
kunde en auktoriserad lärare bete sig såhär, må så vara att han kom från Ryssland? 
”Föga förvånande, kanske jag skall tillägga! Jag kanske skulle ställa frågor om 
brödbak vid vinterkrig istället, eller om kvinnounderkläder i fält? Någon annan?” 
 En rund, småögd, klassiskt ekiperad, enligt många ful och objektivt sett liten man, 
räckte då tvekande upp handen. Det var den adligt ättade unge herremannen Erfwin 
Leijonmaahn IV, klassens tjockis och hackkyckling, som hoppades att ett korrekt svar 
skulle skona hans ende vän vid akademien, Friedrich.  
 ”Sju - sex - fem…” fortsatte dvärgen. 
 ”Du, där, boll!” sade Generalen, och lade med detta ännu ett föga smickrande namn 
till den långa lista av glåpord som ständigt kastades efter den osäkre och fete 
studenten. Hela klassen skrattade, till och med Friedrich. Unge Erfwin rodnade av 
harm, och svetten började rinna under den vita stärkkragen. Han tog icke desto mindre 



mod till sig, och svarade på Generalens komplicerade frågeställning, tydligen så 
grundläggande för alla militära framgångar: 
 ”Om jag har förstått förutsättningarna rätt, finner vi elva vagnar på ena sidan, och tio 
på den andra…” 
 ”Korrekt, korrekt”, skrockade föreläsaren med ögon som förnöjt tycktes glimma i 
sina hålor.  
 ”Om alla då skjuter rakt fram, och står med lika långt avstånd ifrån varandra, betyder 
det att den elfte på ena sidan undgår att träffas, och således överlever slaget. Moder 
Ryssland, eller land A, segrar således i detta krig.” 
 ”Jättebra! Uppmärksamt! Insiktsfullt!” skrek Generalen glatt och berömmande. ”Det 
gillar jag!” 
 ”Fyra - tre - två…” hördes dvärgen räkna ner. 
 ”Men låt mig komplicera scenariot lite”, sade Generalen och vände sig mot tavlan. 
”Den här typen av modeller är givetvis starkt förenklade, men har ändå visat sig 
fruktbara för alla krigsstrateger genom tiderna, då dessa försökt att på allvar förstå 
krigets fasor och oundviklighet. Och vi måste ju börja från början…” 
 ”Ett - noll!” vrålade den lille generalskopian, varpå han lät den robusta trälinjalen 
falla mot herr Deutschlands pekfinger med en ljudlig smäll. Blod sprutade över 
bänken. 
 ”… eller hur? Vi kommer att få många tillfällen att lära känna varandra bättre under 
den kommande terminen!” avrundade Generalen, knäppte med fingrarna, och 
avfyrade ett vänligt leende mot den skräckslagna klassen. 
 
Med ett skräckslaget vrål vaknade Erfwin Leijonmaahn IV i sin breda dubbelsäng på 
Hotel Ritz i Paris. Han kippade efter andan, återuppväckt som han var från sömnens 
mardrömsrike. 
 ”Ack - att min återkomst till Ljusets Stad skulle väcka sådana diaboliska minnen till 
liv inom mig, och hemsöka mina drömmar! Dessa fruktansvärda upplevelser från den 
avlägsna skoltiden - må de aldrig komma åter!” 
 Efter en liten stund kom herr Leijonmaahn till sans igen, och blev då varse den tunga 
hetta som fyllde sovrummet i hans stora svit. Luftkonditioneringen måste ha slagits ut 
av den drypande parisiska sommaren, resonerade han, då han såg svettfläckarna på sin 
stärkta pyjamasskjorta löpa ut från under armarna och flyta ihop på bröstet. 
Svettvatten rann ner från hans tunnhåriga hjässa och bildade rännilar i den poriga 
ansiktshyn. 
 Han satte sig på sängkanten och funderade över sin mardröm, som förvisso var en 
faktisk rekapitulation av en verklig händelse. Var det hans återkomst till den franska 
huvudstaden som hade väckt dessa minnen till liv i hans inre? Dvärgens våldsterror 
under det där halvåret; tungor som skilts från gommar med reservoarpennor, hälsenor 
som bitits av - det var allt för mycket, allt för hemskt för att kontemplera. Bättre då att 
skjuta upp och förneka, och hålla sina psykiska missförhållanden inom sig, tänkte 
han, innan han för ett ögonblick drabbades av en föraning om att detta skulle bli en 
särdeles hemsk dag i hans liv.  
 Sekunden därpå slog han bort detta vidskepliga varsel, tog av sig sin nattmössa och 
knäppte upp den översta knappen på treknapparskragen. Ty nu var det dags för 
morgonmålet, och under avnjutandet av detta ansåg herr Leijonmaahn det rimligt att 
tumma lite på den etikett han i alla andra lägen höll så strikt på. 
 Han vandrade ut i svitens matsal och slog sig ner för att inmundiga den framdukade 
frukosten, bestående av rostat bröd med marmelad och svart kaffe. Han bläddrade i 
sin redan framlagda läderkalender för att se vad dagen bar i sitt sköte, samtidigt som 



radion påannonserade nionyheterna.  
 Första punkt på dagordningen var, upplyste honom kalendern, en utflykt till 
Boulevard Haussman för att välja ut ett nytt paraply, då det gamla, ärvda, hade börjat 
slitas i kanterna. Herr Leijonmaahn konstaterade att denna dag var anmärkningsvärd, 
såtillvida att inte ett enda politiskt seminarium stod för dörren. Han ansåg sig dock 
förtjäna lite rekreation och nöjen. Hans två veckor långa Parisvistelse hade fram tills 
nu varit mycket slitsam, i synnerhet för en man med hans kolesterolvärden.  
 Utan eftertanke gödde han den runda kroppshyddan med vitt bröd och äkta smör, 
samtidigt som han drog sig till minnes den intensiva gårdagen. Denna hade helt 
upptagits av ett möte med de franska stålsyndikaten, under vilket han propagerat för 
värdet i att inte lägga ner förlustmässig produktion. Hans tal hade som vanligt i första 
hand fokuserat på statliga subventioner och en hårt reglerad arbetsmarknad med höga 
- men inte teoretiskt oöverstigliga - trösklar. 
 Herr Leijonmaahn var nämligen en brinnande socialist, en idétradition som kunde 
tyckas kontrastera mot hans livsföring i övrigt. Det förhöll sig nämligen som så, att 
han på ett privat plan ansåg den borgerliga bekvämligheten vara att föredra framför 
den socialistiska självpåtagna svälten. Han skydde förvisso marknaden, såväl som 
kapitalismens idéer om valfrihet och rikedom genom eget hederligt slit. Men då han 
var rik i egenskap av adelsman ansåg han det skäligt att bit för bit göra av med den 
statiska förmögenhet han påtvingats av sin käre fader.  
 Han hade en bra bit kvar till att nå detta mål, även om han var dag spenderade 
alltmer, i takt med att han reste till allt fler länder, och alltmer självuppoffrande höll 
föredrag, helt eller delvis utan arvode. Han hade besökt världens alla hörn och blivit 
ett slags politikens superkändis, likt herr Winter eller någon av Bostonfamiljerna, med 
vilka han för övrigt ofta diskuterade postmaterialistiska ting, viner och cigarrer. Ty 
livets goda var något man hade all rätt att njuta av, ansåg herr Leijonmaahn, så länge 
man samtidigt ständigt beklagade sig över västerlandets dekadens och resursslöseri. 
 Herr Leijonmaahn insåg till sin stora glädje att om paraplyinköpet bara förlöpte utan 
incidenter, så skulle han kanske få tillfälle att sätta sprätt på lite extra av de ärvda 
pengarna, antingen på någon ny stjärnkrog eller bara nere i den gamla matsalen på 
Ritz.  
 Han hade många känslomässiga band till hotellet i fråga, då den hörnsvit i vilken han 
just avslutade sin frukost hade utgjort herr Leijonmaahns hem under de långa åren vid 
École Militaire, och han var sin mardröm till trots glad över att nu ännu en gång 
kunna tillbringa lite tid i sin forna hemstad efter flera års bortavaro. Han hade trots 
allt många goda minnen från åren vid akademien - de många förtroliga sessionerna 
med Rektor var ett sådant, vänskapen med Friedrich Deutschland ett annat. Han 
beklagade i sitt inre att hans och vännens respektive karriärval hade lett till att de 
glidit ifrån varandra - nu växlade de bara brev någon gång i halvåret. Och Generalen - 
vad gjorde denne bamsemilitär nuförtiden?  
 Återigen slog han ifrån sig tankarna från förr - han föredrog att leva i nuet - och 
skruvade sonika upp radion då han förstod att det var dags för ekonominyheterna, 
vilka säkerligen skulle redogöra för de onda kapitalisternas senaste rov och illdåd. 
Och visst gladdes hans vänsterjag då huvudnyheten rörde världens största företag och 
arbetsgivare, hans nemesis och föremålet för många av hans verbala och skriftliga 
attacker, som oftast applåderades av media. 
 Man rapporterade nämligen, sakligt men engagerat, att det multinationella 
storföretaget Pd Universal Enterprises just tillkännagett vad experter kallade ”den 
mest provocerande vinstrapporten hitintills”. Politiskt engagerade världen över 
upprördes över företagets skandalösa utnyttjande av folks tillgångar och arbetskraft, 



och över det faktum att Pd inte rättfärdigade sin existens genom att skänka sin vinst 
till Afrikas fattiga folk. I slutet av inslaget fick herr Leijonmaahn faktiskt tillfälle att 
njuta av sin egen demagogiska stämma, då lyssnaren fick ta del av ett klipp från 
gårdagens stålsyndikatskongress:  
 ”Pd Universal Enterprises”, hörde herr Leijonmaahn sig själv agitera, ”är ursymbolen 
för all ondskefull rovgirig kapitalism! Dess tillväxt och vinster får mitt solidariska 
hjärta att gråta, när jag tänker på hur dessa vinster kontrasterar mot en fattig afrikansk 
moders skrala kassa! Varför skall president Arlington få bli rikare, när Humbuki 
Beteri i Nigeria svälter, just på grund av tillväxten i Väst? Men det finns hopp även 
för fru Beteri, denna strävsamma mor, som lever i harmoni med naturen och tillverkar 
sina lerkrus!  
 ”Svaret på hennes problem och hennes gulsot är att vi organiserar oss för att 
möjliggöra en stenhård resursomfördelning, så att fru Beteri inte har en sämre 
konkurrensfördel bara för att hon är illitterat eller vill skära om sina döttrar i enlighet 
med sin naturreligion, utan återfår det välstånd och de materiella ting som vi, ni, jag 
och våra kommande barn har stulit ifrån henne och således är kollektivt skyldiga att 
återbörda! President Arlington måste också ta sin del av detta ansvar, och omedelbart 
tömma sina feta bankkonton! Ner med Pd!” 
 Resten av det strålande anförandet hördes tyvärr inte, då dundrande applådåskor helt 
övertog ljudbilden. En sliskig journaliststämma tog sedan vid, och frossade i 
hyllningar och fjäsk till herr Leijonmaahn, varvat med invektiv gentemot sagde James 
Arlington, Pd Universal Enterprises verkställande direktör.  
 Herr Leijonmaahn rodnade lite över det nyss hörda utspelet, som kanske var lite väl 
simplifierat, även för hans egen smak. Han hade nämligen varit mycket törstig innan 
mötet, och kanske släckt denna törst lite väl fort under förminglet till den socialistiska 
kongressen i Palais Royals borgerliga lokaler, något som avspeglat sig i hans 
anförande. Han måste emellertid förnöjt konstatera att han inte längre minde så värst 
mycket om den osäkre, stammande förstaårselev han en gång varit. 
 Nästa inslag i nyhetssändningen, signerat samme journalist, fortsatte att vältra sig i 
tydligt färgad kritik mot Pd Universal Enterprises. Man lät berätta, att intern kritik 
hade rests inom företaget gentemot president Arlingtons excesser, och att den nära 
förestående bolagsstämman, den så kallade elitkonseljen, skulle bli en hård 
intressebatalj mellan de mer progressiva krafterna inom företaget och den 
stockkonservativa högerfalangen som bara brydde sig om siffror:  
 ”Enligt vad redaktionen erfar, kommer James Arlington - som det skrupelfria svin 
han är - att försöka köra över resten av elitkonstellationen, företagets styrelse. Som 
alltid kommer de orubbliga stadgarna att utgöra föremål för våldsamma 
tolkningsansatser, och som alltid kommer den som bäst behärskar paragrafrytteriets 
svåra konst att vara den som tar hem spelet. Rykten gör vidare gällande att de 
mytomspunna försvunna bilagorna till företagsstadgarna ska ha hittats, och detta 
skulle, om det är sant, en gång för alla fastställa maktförhållandena inom 
elitkonstellationen.” 
 ”Pyttsan!” kommenterade herr Leijonmaahn denna skvallerbaserade nyhet. Han 
stängde av radion och gick in i klosettrummet, där vattnet precis hade tappats upp. 
Han avklädde sig med omsorg stärkskjortan, bältet, den pressveckade pyjamasbyxan 
och tofflorna, spände av sig nattstrumpebanden i kalvskinn, och drog med möda av 
sig de knähöga strumporna. Den pösiga vita kalsongen gled smidigt av, och efter viss 
tvekan steg han i badkaret. 
 Han slöt ögonen och sjönk ner, och beslutade sig, samtidigt som badvattnet 
grumlades av svettkristaller och hudflagor, för att få ut det mesta av denna nästintill 



lediga dag. Herr Leijonmaahn hade gjort det till en konst att aldrig lämna vad som för 
tillfället var hans hem obadad eller med oputsade skor och nu när han för en gångs 
skull inte var i tjänst kände han att han kunde dra ut lite på njutningen i vattnet… 
 Efter en halvtimme bröts abrupt den stilla vilan av att det knackade på 
badrumsdörren. Herr Leijonmaahn blev milt irriterad då han misstänkte att det var 
hans passopp på hotellet - en vän afrikansk pojke vid namn Mustafa - som kom med 
något oviktigt meddelande eller någon trivial fråga. Det var faktiskt herr Leijonmaahn 
själv som funnit den gode Mustafa under en av sina många resor till den svarta 
kontinenten, och därefter rekommenderat honom för personalchefen på hotellet, trots 
att afrikanen brast ifråga om bland annat läskunnighet, folkvett och civilkurage. 
 ”Kom in!” ropade herr Leijonmaahn irriterat. Det var mycket riktigt den snälle, 
välmenande, svarte pojken som anlände, medhavandes en depesch och en undergivet 
tacksam blick mot den gode vite man som förbarmat sig över honom och räddat 
honom ur det armod kapitalismen försatt honom i. Storsint och röd som herr 
Leijonmaahn var, erbjöd han Mustafa att äta smulorna från det furstliga frukostbordet, 
vilka dock, visade det sig till den hungriges stora besvikelse, redan hade dukats bort 
av den duktiga hushållerskan. 
 Herr Leijonmaahn satte sig naken på badkarskanten och öppnade depeschen, men 
ramlade sedan tillbaka ner i vattnet i chock över innehållet. Han stänkte ner hela 
badrummet med svettblandat vatten, och slog dessutom huvudet i den pråliga 
guldkranen. 
 ”Negrer och diamanter!” svor han och svettades synligt, trots badvattnet. 
 ”Föga hade jag kunnat ana att ödet skulle bära detta i sitt sköte denna dag!” utbrast 
han sedan teatraliskt. Chocken och bestörtningen från herr Leijonmaahns sida var 
förklarlig. Depeschen innehöll nämligen ingenting mindre än en inbjudan till firandet 
av ovan påtalade James Arlingtons tjugoåttaårsdag samma kväll. 
 ”Château de Versailles, klockan aderton?” mumlade herr Leijonmaahn. ”Ska jag 
alltså tvingas kompromissa med denna min ledighet för att socialisera med det där 
kapitalistiska Pd-anhanget? President Arlington tror sig uppenbarligen vara förmer 
om han tror att jag ska ställa in mina planer enkom för hans skull. Tror han verkligen 
att han kan omvända mig, Erfwin Leijonmaahn IV, till att bli hans imperialistiska 
apologet och gå hans ärenden? Fy! Tvi!” 
 I upprymdheten hade han tagit sig ur badet och började vandra omkring naken på 
heltäckningsmattorna i den stora sviten, inför ögonen på en förvirrad Mustafa. Han 
skrek och svor över oförskämdheten han ansåg sig ha utsatts för. Fortfarande 
obetänksam om sin nakenhet slog han sig ner vid matsalsbordet och bad mekaniskt 
sin passopp att hälla upp en stor tår cognac, vilken den okunnige dåren valde att 
servera i ett selterglas. Herr Leijonmaahn orkade dock inte fästa någon större vikt vid 
detta då han hade annat att kontemplera. 
 Han tog några djupa andetag och försökte samla sina tankar. De lagrade aromerna 
sökte sig ner i hans innanmäte och fick hans fettvalkar att dallra av välbehag. Högt 
började han resonera med sig själv: 
 ”Det vore i och för sig intressant för en kritiker av min kaliber att se insidan av de 
slutna och hemliga Pd-tillställningar vilka jag så ofta skällt ut i media. Ska jag gå eller 
inte gå? Vilket dilemma! Jag ber!”  
 Skälet till herr Leijonmaahns enorma upprördhet var att han och herr Arlington sedan 
länge var bittra ideologiska antagonister. De hade förvisso aldrig träffats ansikte mot 
ansikte, men herr Leijonmaahns ständiga påhopp och utfall mot Pd Universal 
Enterprises ledning hade inte gått ens den arrogante James Arlington förbi. Belackare 
av herr Leijonmaahn såg gärna något patologiskt i dennes tre år långa verbala attack 



mot konglomeratet i fråga, vilken han sade sig utföra i namn av världens alla fattiga 
och av Pd förtryckta.  
 Herr Leijonmaahn iförde sig till slut en ny, stor, ren, vit, pösig kalsong, vilken likt en 
maräng skylde hans släktklenoder. När han såg Mustafas förskräckta uppsyn förstod 
han dock att han fortfarande var opasslig, och sansade sig. Kostymen bars fram, 
medan han gick in och rakade sig. Ty de klassiska gentlemannaplikterna var 
någonting som herr Leijonmaahn behärskade, och han lät nu den ärvda rakkniven löpa 
flinkt över anletet och befria en tredje generation Leijonmaahn från irriterande 
ansiktshår. Kinderna blossade röda upp då behandlingen irriterade hans känsliga hy, 
och han baddade den rakade huden med välgörande men smärtframkallande alkohol. 
Därpå applicerade han en stor klick pomada från det brittiska hovets leverantör (ja, 
herr Leijonmaahn föredrog då överflöd i allt på ett privat plan!) i det trend- och 
vindkänsliga tunna håret som omsorgsfullt formades till en smakfull ankstjärtsfrisyr. 
Slutligen dränktes kreationen i en handfull hårvatten.  
 Redo att klä sig gick han så åter ut i salongen, där Mustafa stod redo att överräcka del 
för del av klädedräkten under närmast ceremoniella betingelser. Allting gick som det 
skulle, tills den bländvita skjortan med lite slitna manschetter skulle passas runt den 
sfäriska kroppshyddan. Herr Leijonmaahn höll på att spricka av ilska och frustration 
då han med en oerhörd ansträngning försökte föra de två skjortbrösten tillräckligt nära 
samman för att kunna knäppas ihop. Svettfläckar bröt snabbt ut under armarna och i 
nacken, och ilskan tilltog, då de ansträngda bomullsfibrerna protesterade och vägrade 
ge vika. 
 ”Mustafa!” skrek herr Leijonmaahn oartigt. Denne hjälpte med visst obehag sin herre 
att knäppa skjortan över svålen, och allting hade varit väl, om inte den intellektuelle i 
det ögonblicket upptäckt att kragen fattades. 
 ”Mustafa!” skrek han igen. Denne började irra omkring på jakt efter den lösa krage 
som skulle fästas i den tysksvenske demagogens skjorta och skyla delar av 
tupphalsen.  
 ”Tack!” sade herr Leijonmaahn kort, och slet till sig den stenhårt stärkta kragen så 
hastigt att Mustafas handflator fick skärsår. 
 ”Gå och plåstra om dig du, så knäpper jag kragen själv!” suckade herr Leijonmaahn 
nedlåtande, och med stor möda knäppte han kragen och fäste den i skjortan. En svart 
fluga placerades runt halsen och vår gode kosmopolit kände sig äntligen lite mer 
tillfreds med sig själv. Svetten fortsatte icke desto mindre att rinna i den heta 
sommarvärmen, och inbjudan från herr Arlington fortsatte att uppta hans tankar. 
 Han gick ut på en av balkongerna som vette ut mot Place Vendôme. Otaliga 
juvelkonsumenter vandrade av och an på torget, jämte presumtiva hotellgäster, 
bagagebärare och rika. Herr Leijonmaahn glödgade en cigarr och började smutta på 
ytterligare en cognac för att samla sig, innan dagens viktiga expedition till gallerierna 
för att inhandla det där nya paraplyet. Och om valet av paraply redan nu började ge 
honom beslutsångest, var detta ingenting mot vad han erfor då han tänkte på en viss 
fest på Château de Versailles. Men just då han bestämt sig för att strunta i inbjudan, 
hörde han dörrklockan klämta. 
 Snart därpå kom Mustafa ut på balkongen med ytterligare en depesch, denna gång i 
ett svart kuvert, något herr Leijonmaahn fann aningen illavarslande. Var det herr 
Arlington igen? Han bad om en brevkniv, erhöll en sådan efter vad som tycktes var en 
oändlighet under vilken kinderna blossade upp i frustration över Mustafas 
otillräcklighet, och sprättade därpå upp kuvertet. Han öppnade den dubbelvikta 
skrivelsen på exklusivt pergament, och läste telegrammets kortfattade budskap: 

 



Käre son. 
Det är med tungt hjärta jag nödgas meddela Eder att Eder moder har gått 
bort, dessvärre under dramatiska och brutala former. Igår anfölls vår bostad 
av fem beväpnade hottentotter, vilka inte bara nöjde sig med att ta Eder 
moder av daga, utan därtill skändade hennes döda kropp. Som tur var 
skonades min person.  

Eder tillgivne fader 
 
Herr Leijonmaahn släppte dödsbudet, som togs med vinden och fladdrade bort över 
Paris hustak. Tyst såg han ut över Place Vendôme. 

 
Efter en lång passiv väntan beslutade sig Mustafa för att gå ut på balkongen för att se 
efter sin matfar. Han tyckte trots allt om sin omtänksamme men ibland lite burduse 
herre, och ville veta om något fattades denne. 
 ”Hur är det fatt, monsieur?” bröt han. 
Herr Leijonmaahn stod fortsatt orörlig i den låsta position han befunnit sig i under den 
senaste halvtimmen. Så vände han sig sakta om, och lade huvudet lite på sned. 
Ögonen glödde upp i ett uttryck Mustafa aldrig sett tidigare, och således inte förstod 
att han borde frukta. 
 Därpå träffades tjänarens anlete av ett mycket hastigt knytnävsslag med hundrafemtio 
kilo leijonmaahnsk tyngd bakom. Han störtade till golvet och tuppade av med bruten 
käke och en möjligen livshotande skallfraktur.  
 Herr Leijonmaahn klev oförsiktigt på sin passopp och stegade in i rummet, korsade 
sviten, gick bort till grammofonen, och valde en skiva. Snart därpå dränktes Place 
Vendôme i tyskt nationalromantiskt dån, då wagnerska toner vällde ut ur rummets 



öppna fönster.  
 Herr Leijonmaahn lämnade sviten efter att ha tagit på sig kavajen och skorna, och 
placerade sig i en hiss med destination restaurangen.  
 
Väl där fann han sitt alltid bokade bord vid fönstret, slog sig ner, och avböjde att titta 
på lunchmenyn. Istället levererade en förvånad och lite orolig kypare lite motvilligt 
men snabbt en flaska Chateau d’Yquem från 1945, tillsammans med ett urval av 
husets bästa ostar. Herr Leijonmaahn lyssnade inte på den lika obligatoriska som 
tråkiga redogörelsen för vinets historia, utan slog helt sonika av den torra korken och 
slafsade i sig ett innehåll till ett värde av en fransk medianmånadslön. Därefter skrek 
han, långt innan redogörelsens slut, ganska oartigt in ännu en flaska. Denna dök 
snabbt men diskret upp, att fukta herr Leijonmaahns törstande strupe. 
 ”Mor!” skrek han plötsligt rakt ut i restaurangen efter några klunkar, ”om jag ändå 
hade varit där för er!”  
 Herr Leijonmaahn hade inte träffat sin mor på tio år. Han ångrade nu att han valt att 
fira jul med ett kollektiv berömda vänsterintellektuella under det senaste decenniet, 
och hängett sig åt att medelst diskursanalys påvisa strukturalistiskt förtryck i kända 
julvisor, istället för att skicka julkort till sina släktingar. 
 ”Mer vin!” skrek han, lite onödigt högt, ”till mig såklart, och till bordet intill!” Och 
han vände sig om, maniskt leende mot det förskräckta paret vid grannbordet, så 
hastigt att hans stol från Ancien Régime välte över ända! 
 ”Mor!” grät han från golvet, och det vackra unga paret som bjudits vin kom fram till 
honom. 
 ”Herr Leijonmaahn, hur är det fatt?” frågade herrn i sällskapet, en hängiven gaullist, 
som kände igen debattören som krälade på den afghanska mattan. ”Har något drabbat 
er mor?” 
 ”Tänk inte på mig, drick ert vin och var glada! Och glöm inte kärleken innan det är 
för sent!” svarade den politiske vivören. 
 ”Men vad är det som har hänt?” fortsatte den hjälpsamme gaullisten - kanske kände 
han tacksamhetsskuld efter att ha bjudits så fint vin? 
 ”Mor! Mor!” 
 ”Vad är det som har hänt er mor?” 
 ”Vår familjs ära har kränkts! Min ära har kränkts! Min mor har skändats!” 
 ”Hurdå, monsieur, hurdå? Tala inte i gåtor, utan förtälj vad som har skett!” 
 ”Jean-Luc, kan inte vi gå nu?” 
 ”Mor! Mor!” 
 ”Snart älskling, snart, jag vill bara veta vad som har hänt gode herr Leijonmaahn! 
Han behöver hjälp, detta västvärldens samvete! Denne antimondialiseringsrörelsens 
brinnande fackla!” 
 ”Men han luktar illa, och han beter sig märkligt!” 
 ”Tyst Dominique! Låt mig hjälpa er upp från golvet, herr Leijonmaahn!” 
 ”Så talar en sann socialist! Tack min vän! Till var och en efter behov…” 
 ”… och av var och en efter förmåga. Ho-ho-ho! Ni läser mina tankar, herr 
Leijonmaahn, vilket jag alltid känner då jag läser era böcker: Vilken mästerlig kritik 
mot vår egen livsstil. Vårt leverne måste upphöra!” 
 ”Vad heter ni, min vän, som räddat mig från den olägenhet det innebar att ligga och 
sprattla, likt ett fattigt tredje världens offer, på Ritz’ matta?” 
 ”Jean-Luc Truffaud, till er tjänst! Tillåt mig att buga mig inför er intellektuella 
överlägsenhet...” 
 ”Åh! Man tackar, vilken självuppoffring, vilket osjälviskt förslösande av egen 



värdighet! Tillåt mig kyssa er kvinna!” 
 ”Eh, oj, självklart, monsieur!” 
 ”Usch, nej, jag vill inte, Jean-Luc! Rädda mig!” 
 ”Så, så, lilla stumpan, så farligt är det väl inte! Mums!” 
 ”Men nu får det väl ändå räcka herr Leijonmaahn, hon är ju bara sjutton, och faktiskt 
min fästmö!” 
 ”Jag tackar er, Jean-Luc Truffaud! Tack för att ni delar det som är ert och inte 
betraktar det som er egendom i enlighet med den absurda kapitalistiska idén om 
äganderätt, samtidigt som ni visar prov på stor mognad i genusfrågor då ni låter 
kvinnan själv ta ansvar för sina utsvävande val och ges full kontroll över den 
sexualitet hon nyligen valde att dela med mig. Råkar ni förresten vara bror till den 
kände journalisten och samhällskritikern Guillaume Truffaud?” 
 ”Ja, herr Leijonmaahn, så är det. Dominique! Sluta se så där paralyserad och chockad 
ut! Be genast vår tids främste debattör om ursäkt för ditt instinktiva äckel och ditt 
icke-inbjudande manér!” 
 ”Jamen, det är ingen fara på taket. Vill ni, herr Truffaud, hjälpa mig att återupprätta 
min familjs och min mors ära?” 
 ”Det vore mer än en ära, större än ett livskall, att få stå vid er sida i detta! Låt mig än 
en gång buga mig, denna gång djupare, så att min i er närvaro ovärdiga panna vidrör 
afghanmattan på vilken jag står!” 
 ”Jean-Luc, du gör dig själv till åtlöje, älskling!” 
 ”Tack, herr Truffaud! Ni skall bli min förste bundsförvant i denna min kamp mot de 
onda krafter som tog min mors liv! Mor! Tillsammans skall vi finna, och utrota, alla 
hottentotter på denna planet!” 
 ”Herr Leijonmaahn! Vad är det ni sitter och säger?” 
 ”Vi skall finna dem en i sänder, och brutalt slakta dem för att hämnas min mors 
frånfälle, och ni, herr Truffaud, skall bistå mig i denna min kamp för global rättvisa!” 
 ”Herr Leijonmaahn! Jag är uppriktigt chockad. Vi går nu, farväl!” 
 Med de orden lämnade den strävsamme gaullisten och hans fästmö lokalen. Herr 
Leijonmaahn blev sittande själv, och blickade tomt ned i sjuttonhundratalsbordet. En 
brittisk lord och hans följe gick förbi. De tittade föraktfullt på den berusade 
världsmannen, vars rasistiska excesser nu klingat ut, och ersatts av föga återhållna 
rapar.  
 ”Fröken Romanova”, nickade herr Leijonmaahn hickande åt lordens unga sällskap, 
en nickning som inte besvarades. Han beställde in en butelj årgångschampagne i 
ishink. Kyparen tycktes först tveka kring gästens hemställan, men då denna fick det 
att klirra i den socialkonservativa restaurangkassan, och då de statliga subventionerna 
till Ritz på senare tid minskats något, valde han att tillmötesgå den nu som synes 
berusade gästen. Den välkylda champagnen började konsumeras, och den runde 
internationalisten försvann in i sig själv för en kort - men för de omkringsittande 
gästerna mycket uppskattad - stund. 
 Vad man än kan tänkas tro, var detta inte första gången som den vanligen så 
balanserade herremannen Erfwin Leijonmaahn IV helt tappade konceptet.  
 Exempelvis kan sägas att nyheten om hans framgångsrike nästkusins död många år 
tidigare under herr Leijonmaahns tid som vivör i Berlin, orsakat ett nervsammanbrott 
under en middag hemma hos hans gamle vän Friedrich Deutschland. Unge Erfwins 
föräldrar hade inte varit där för honom i tragiken, varför han hängett sig åt ett 
spontant superi av historisk kaliber. Fortfarande under rusets inverkan hade han gett 
sig iväg på en ideologisk resa med marxistiskt blodröda förtecken, innan han slutligen 
sansade sig, efter två års skörlevnad.  



 Den gången hade han i sin sinnessvaghet omfamnat kommunismen i hela dess bredd, 
djup och dynamik för att undfly sina ångestdemoner. Denna gång tycktes han 
emellertid vara på väg att ta en annan, brunare, men lika totalitär ideologi till sitt 
hjärta, nu när vår gode herr Leijonmaahn satt och söp sig fullare vid sitt 
sjuttonhundratalsmöblemang. 
 Allt ivrigare drack denne vår världsmedborgare utan eftertanke av det vitt bubblande 
dyra. Vinet skänkte hans anlete en allt skärare nyans, i takt med att de 
hantverksmässigt utsökta dropparna fyllde strupe och gom. När den ljuva drycken helt 
konsumerats torkade han frenetiskt och frustande svetten från sin rinnande panna så 
att det stänkte åt alla håll, tittade sig misstänksamt omkring i matsalen, och skrek 
ganska oartigt in ännu en flaska. Denna levererades till bordet av en förtvivlad 
sommelier som grät i sin yrkesroll. Nya tårar styrka hälldes upp. Herr Leijonmaahn 
började bli rädd för sig själv, och fruktade att han än en gång skulle brusa ut i ett 
rasistiskt utfall likt det som gjort slut på hans korta bekantskap med Jean-Luc 
Truffaud. 
 ”Vad i helvete är det jag håller på med?” tänkte han lite för högt, när också denna 
butelj druckits upp. Den sorgsne sommelieren kom på uppmaning ut med husets 
dyraste vin, vilket han hade drömt om att en dag få servera en konnässör som Greven 
av Orléans eller den Femte republikens nuvarande president. Vad denne fackman 
kände i djupet av sitt vinkännarhjärta när han såg herr Leijonmaahn tvåhandsfatta den 
sköra kristallbuteljen från 1932 års Bordeauxskörd, och utan att tveka lät den 
djupröda flytande njutningen skölja över ansikte och mun, påminde troligen om vad 
den gode herr Leijonmaahns far måste ha känt då han några timmar tidigare sett sin 
hustru skändas av fem oinbjudna hottentotter. 
 Drinkaren satte plötsligt i halsen, och hostade - innan han hunnit uppfatta ens en 
bråkdel av smakernas alla dimensioner - ut innehållet över den dyrbara afghanska 
mattan och sommelierens frack. Sommelieren svimmade. Med en duns föll han rakt 
ner över Ludvig XV:s gamla ekbord. Detta brakade högljutt samman i knäet på herr 
Leijonmaahn. 
 ”Mitt bord!” gastade den sistnämnde och vräkte flisor och trädelar över en 
framrusande kypare. Med möda tog han sig upp på ostadiga fötter. ”Död åt 
hottentotterna!” skrek han. 
 ”Mor!” tillade han sedan, men överröstades av skrikande kvinnoröster, 
silverbestickskrammel och adelsherrar från hela Europa som i raseri undrade vad som 
stod på. Den brittiske lord som tidigare rynkat på näsan åt den sammanbrutne, bröt nu 
upprört upp tillsammans med sitt sällskap. Man krävde högljutt åtgärder från 
restaurangledningen, som pjoskigt sprang omkring i desperation över att hotellets 
anseende tycktes försvinna i samma takt som gästerna rörde sig mot utgången. 
 ”Det här en skandal”, sade en habsburgare till en bourbon medan de väntade på sina 
käppar och hattar, ”jag kommer aldrig mer att dinera på Ritz!” 
 ”Nej inte jag heller!” ropade friherrinnan von Trast, som fått sin måltid tillsammans 
med företrädare för den spanska regeringen förstörd. 
 ”Herr Leijonmaahn är inte vid sina sinnens fulla bruk!” 
 ”Jag har då alltid hävdat att han är en nolla, en fjant!” 
 ”Han är slut som samhällsdebattör.” 
 Kritikerna fick vatten på sin kvarn, då herr Leijonmaahn, innan någon viktig gäst 
hunnit lämna lokalen, skrek: 
 ”Afrika ska få betala för det här! Alla hottentotter ska dö, intill sista svältoffer! Ni går 
inte heller säkra! Hör ni vad jag säger, borgarpack?! När svallvågorna från min bruna 
revolution väller in över franskt lågland likt ett rasbiologiskt tidvatten kommer ni att 



vara de första att ställas mot väggen och skjutas! Negerfrotterare! Diamanthandlare!” 
 Då gjorde plötsligt Mustafa en stapplande entré, med egenhändigt plåstrad käke, och 
sade med bruten dialekt: 
 ”Monsieur, för Guds skull! Lugna er, tänk på er karriär! Tänk på alla afrikanska barn 
ni ännu kan hjälpa, precis som ni hjälpte mig!” 
 ”En hedning!” skrek herr Leijonmaahn, och tillade sedan, med lite mer moderation: 
”Kom mig inte nära, Mustafa, om du inte vill bli det första offret för mitt 
civilisatoriska uppdrag!” 
 ”Lugna ner er monsieur, jag ber!” 
 ”Jag tänker inte lugna ner mig! Jag är ett Belgiskt Kongo som bara väntar på att få 
brisera!” 
 Mustafa hade aldrig hört talas om Belgiska Kongo, och kunde omöjligt veta vem 
kung Leopold var, eller för den delen någon av de andra herrar herr Leijonmaahn i det 
följande liknade sin person vid, inför gästernas tappade hakor och uppspärrade ögon. 
Däremot tyckte sig Mustafa känna igen den hastiga armrörelse herr Leijonmaahn 
utförde med högerarmen i syfte att hylla en viss mustaschprydd herre vars namn 
rytmiskt biföll rörelsen då armen befann sig i ytterläge.  
 ”Han är ju inte klok! Ring polisen!” skrek en särdeles välbärgad kvinna med judiskt 
påbrå. 
 ”Mor! Mor!” fortsatte den fatalt bortgjorde antikapitalisten Erfwin Leijonmaahn IV, 
denne tysksvenske adelsman som nu drog skam över sitt efternamn. Ty Leijonmaahn 
var ett namn att vårda, och vår käre världsman hade ofta gjort sig märkvärdig över att 
kunna namnge sina (manliga) förfäder ända tillbaka till Kalmarunionens dagar. 
Historiskt återfanns släkten i första hand i en svensk kontext, och herr Leijonmaahn 
talade svenska med samma lätthet som han talade franska, tyska, ryska, latin, klassisk 
grekiska och kolonialspanska. 
 ”Monsieur, monsieur! Ni är inte er själv!” vädjade Mustafa återigen till sin hybriske 
herre. 
 ”Det är jag i sanning ej! Garçon! Mer vin, och ett glas lemonad till min tjänare!” Och 
den trinde adelsmannen kastade en manschettknapp i guld åt en kypare, som girigt 
fångade den och lydde begäran, trots att det stod klart att herr Leijonmaahn egentligen 
var den av de båda som behövde ett glas lemonad. Han tycktes dock sansa sig nu, och 
Mustafa började andas lite lugnare. 
 Lokalen fortsatte dock att tömmas i rask takt, till hotelledningens förtvivlan. Man såg 
sig emellertid tvungna att fortsätta bifalla den köpstarke vänsterdemagogens fortsatta 
krav på dryck. Vinet bars fram till herr Leijonmaahn, och lemonaden levererades till 
Mustafa. Kvinnorna ansamlades utanför där de kunde söka skydd från den burduse 
herrens utspel men ändå beskåda scenen genom restaurangfönstret. 
 Och nu log Mustafa åt sin herre, ty han trodde att han, trots att han var svart, hade 
lyckats tala till dennes hjärta. Han visste att herr Leijonmaahn innerst inne var en god 
man, och han ville veta vad det var som hade fått honom att så brutalt passera gränsen 
till det oanständiga och politiskt opassande.  
 ”Mår ni bättre nu, monsieur? Har ni lugnat ner er?” 
 ”Mor! Mor!” skrek herr Leijonmaahn till svar. 
 ”Vad har hänt med monsieurs mor?” skulle Mustafa ha frågat, om hans bakhuvud 
inte ofrivilligt i just det ögonblicket hade kolliderat med den sköra vintageflaska som 
herr Leijonmaahn just hade beställt in.  
 Tre kypare och fem sommelierer svimmade på stört då de såg hur de sällsynta 
smakerna förslösades på ett tjänarbakhuvud och spreds över rummet. Ägaren till 
bakhuvudet föll också han avsvimmad till afghanmattan. Fem adelsdamer på torget 



utanför förlorade medvetandet innan de ens hade hunnit föra händerna till pannan, och 
innan deras kavaljerer hunnit öppna luktsaltsburkarna. Och som om detta inte vore 
nog, satte sig nu herr Leijonmaahn på sin misshandlade passopp! 
 Vilken skandal! Åtskilliga högborna ögonpar försökte förskräckt skydda sig bakom 
initialdekorerade solfjädrar, för att slippa chockas av synen av hur en stackars afrikan 
drunknade under en tjock vit mans fylliga svål. Mustafa vaknade till liv under 
tyngden. Han försökte desperat skrika efter hjälp, innan ljudet av hans rop helt 
isolerats av kosmopolitens voluminösa bakdel. Herr Leijonmaahn satt demonstrativt 
och skrek för full hals: 
 ”Mor! Mor! Jag skall hämnas dig, jag lovar! Jag svär vid den vita rasen!”  
 Inte ens de största solfjädrarna lyckades avskärma den fruktansvärda påfrestning för 
sinnena det innebar att höra denna groteska ed. Samtliga adelsdamer på torget som 
ännu stod upp föll medvetslösa till marken, och deras äkta makar följde därefter ner 
på knä med luktsalt. Scenen exponerades istället för en grupp mycket korta herrar i 
frack och hög hatt som befunnit sig bakom damerna. Ytterligare folk hade nämligen 
börjat tillströmma. Ryktet spreds tydligtvis snabbt över Place Vendôme med omnejd 
om den kände debattörens rashetsande överspel.  
Inne i restaurangen rammades plötsligt denne av tre säkerhetsvakter. Herr 
Leijonmaahn träffades bryskt och ovärdigt i bröstet av en kraftig näve, tappade luften, 
och föll handlöst bakåt över den äkta mattan. Sekunden därpå drogs han upp på fötter. 
Två av männen grep tag i hans armar och släpade iväg honom bort mot köket, dock 
inte så hastigt att den store pacifisten och antirasisten inte hann utdela några sparkar 
mot Mustafas skallfrakturer. 
 ”Apor! Behandla den vita rasen med respekt! Jag är er kolonialherre! Gå ner på knä 
och tillbe mig!”  
 Eskortfordon och gendarmer började anlända torget, de förstnämnda för att föra 
damerna utom fara, de senare för att gripa den skandalöse aggressorn som ställde till 
med en sådan scen!  
 ”Rhodesier och swaziländare! Togoleser! Negrer och diamanter!” framhärdade en nu 
ymnigt blödande herr Leijonmaahn i det järngrepp han befann sig i. Mustafa bars in i 
köket av ett par snälla servitriser som förbarmat sig över honom.  
 ”Sluta slå honom! Ni gör bara saken värre! Låt min herre vara! Han behöver bara en 
kram!” ropade den förvirrade, lustiga lilla figuren från Afrika då han försvann - som 
det verkade för evigt - ut ur herr Leijonmaahns liv. 
 Den senare hade redan glömt sin passopp. För nu gjorde gendarmerna entré under 
dramatiska omständigheter då de kastade sig in genom restaurangens 
panoramafönster. De riktade genast sina högautomatiserade gevär mot herr 
Leijonmaahn som, liggande i fosterställning på golvet, försökte värja sig mot 
vakternas sparkar medelst en tårtspade i silver som fallit ner från ett intilliggande 
buffébord.  
 ”Släpp kniven!” gormade en närsynt löjtnant, och ett skjutglatt underbefäl drog iväg 
ett par salvor upp i luften så att takväven sprack. Gips rämnade ner, som för att 
ytterligare förstärka det kaosartade i scenen. 
 ”Jag ger mig inte”, sade herr Leijonmaahn modigt, och försökte tafatt skapa en 
gisslansituation med sin tårtspade. 
 ”Förstärkningar?” utbrast i det ögonblicket en soldat med förvåning i rösten. Mäktiga 
vingslag hördes nämligen utifrån torget. En stark vind fick klänningarna att lyfta hos 
de av de avsvimmade damerna som ännu inte kunnat sättas i säkerhet. Anklar och 
hudfärgade strumpbyxor blottades. Vilken skandal!  
 Varför ytterligare förstärkningar behövdes till denna redan ganska överdådiga 



utryckning för att stävja ett enkelt nervsammanbrott stod kanske inte helt glasklart för 
alla och envar. Hade gendarmeriet intet bättre för sig i det upproriska Paris? Behövdes 
de inte bättre ute i förorterna? Den helikopter, som långsamt landade mitt på torget, 
visade sig emellertid vara ett militärteknologiskt vidunder som den franska 
söndersubventionerade krigsapparaten omöjligen kunde ha frambringat. Det luftburna 
fordonet rörde sig med millimeterprecision och var konstruerat i en nattsvart metall, 
till synes utan fönsterrutor, eller reflektion.  
 Halvdussinet gendarmer rusade ut på Place Vendôme, darrande av utryckningens 
adrenalin, och redo att möta vilket hot som helst. I detta fall alltså en helikopter som i 
sin enkelhet landat framför dem. Flertalet pipor riktades mot den spektakulära 
flygmaskinen, som omringades. Tystnaden sänkte sig över torget, i det att adelsdamer, 
höghattade frackbeklädda herrar, sommelierer och tjänare, gendarmer, herr 
Leijonmaahn, vakter och förmögna inte kunde slitna sina blickar från den nyanlända, 
svarta metallmonoliten. 
 
Så hördes ett väsande. En akterlucka fälldes ut till ljudet av välsmord hydraulik, och 
ett prunkande och strömmande ljus vällde fram, så starkt att det bländade också i 
sommareftermiddagens annars så strålande omedelbarhet, likt ett kraftigt sökarljus 
som genomborrar nattens mörker under en skallgång. 
 När högborna och närsynta ögon överkommit den häftiga sinnesrörelsen, såg de 
siluetten av en ståtlig häst stegra sig i den öppning som just blottlagts, därtill bärandes 
en än ståtligare människa på sin rygg. Ljusknippen och strålhopar tog alla tillfällen i 
akt att entusiastiskt sila sig ut mellan det ridderliga ekipaget och stålramen; de for 
mellan ben och hovar, och sköljde genom krusiga hårmanar på såväl häst som ryttare. 
Hur förföriskt vacker var inte denna nya vy? Ack, ja.  
 Den ljusomgärdade ryttaren visade prov på ett hästhandlag som inte var av denna 
värld, i det att han kortade tyglarna och fick hästen att kasta sig framåt. Siluetten 
framträdde i verklig gestalt. Travandes ner längs landgången kom ett mjölkvitt 
arabiskt fullblod med en imponerande mankhöjd, beriden av en rågblond, 
guldglittrande ryttare. Den mångfasetterade folkmassan bländades av mötet mellan 
middagssolen och den vita manens glänsande tagelfibrer. Hela naturens spektrum 
glittrade kring hästens gestalt då de muskulösa benen landade på kullerstenen. Än en 
gång lyfte den sitt huvud mot den klara sommarhimlen, och gnäggade. 
 På springarens rygg satt en man, bärandes den mest perfekta av bara överkroppar, 
och vidhängd drag så skarpskurna att de tycktes klyva den tryckande parisiska hettan. 
Ansiktet inramades av fagra gyllene lockar som föll ner till axlarna, ett hår som inte 
skulle kunna bäras av ringare män utan att betraktas som oäkta. Men det var tydligt att 
dessa lockar var en självklar och naturlig del av mannens fullkomliga och omedelbara 
skönhet, en fullkomlighet som ytterligare förstärktes av de muskelproportioner som 
andades estetisk harmoni och fysisk fulländning. Mannens ögon brann, när han 
blickade mot Ritz utan att ta notis om sin omgivning, av en safirisk glöd och en 
målmedvetenhet som utstrålade lika delar evigt tålamod och nobless. Han bringade 
folkmassan till något som närmast var att likna vid en kollektiv epilepsi, vilken likt 
chockvågor fortplantade sig över det sköra damsällskapet. Ingen hade någonsin sett 
något liknande.  
 ”Halt!” skrek gendarmlöjtnanten. I samma stund kände han igen den fagre. I bävan 
tog han ett steg tillbaka och tecknade åt sin formation att ge rum åt de två fullbloden. 
 Hästen och den därpå sittande gudaavbilden passerade graciöst genom det krossade 
restaurangfönstret. Majestätiskt slog de guldskodda hovarna i den orientaliska mattan. 
Abrupt släppte de tre vakterna herr Leijonmaahn, och alla på platsen närvarande 



tittade förundrat mot ryttaren. 
 ”Vad sker? Jag tror inte mina sinnen!” bröt en pösig bankir från London tystnaden.  
 Den symmetriska uppenbarelsen vände hela sin uppmärksamhet mot Ritz’ hotellchef, 
och talade. Förvånande nog med en självsäkert glad och aningen nonchalant stämma, 
som kontrasterade mot det skarpskurna, bistra och sammanbitna ansiktsuttrycket. 
Denne man, som tycktes uthuggen ur ett massivt stenblock och mejslad till perfektion 
av någon antik virtuos, röjde, så fort han öppnade munnen, att han var mänsklig, och 
att hela scenen var verklig, även om konkreta ord omöjligen kan förmedla den 
märkliga känsla som låg i luften där inne på Ritz. 
 ”Släpp genast herr Leijonmaahn fri”, sade han, och tillade, utan konstpaus, ”annars 
kommer jag imorgon klockan fem att verkställa ett uppköp av hotellet och därtill 
ålägga det vinstkrav. Eftersom dessa inte kommer att kunna mötas utan de 
subventioner verksamheten åtnjuter, kommer jag att se mig tvungen att omstöpa 
denna, eller rentutav tvingas lägga ner den.” 
 Sällskapet chockades. Adelsdamerna sjönk lite djupare ner i medvetslösheten då de 
omedvetet tog del av nyheterna om att de kanske skulle tvingas uppsöka billigare 
sängplats vid framtida Parisvistelser. Vakterna försvann pjåskigt och bugande ut ur en 
arbetarbakdörr efter att ha släppt herr Leijonmaahn, som utslagen föll ihop i en hög av 
blåslaget, dreglande fläsk. 
 ”Som vedergällning och konsekvens för att misshandeln överhuvudtaget har ägt rum, 
köper jag här och nu hela hotellets världsberömda vinsamling, och låter transportera 
den till min födelsedagsbankett på Château de Versailles. Jag vill nämligen att herr 
Leijonmaahn skall känna sig som hemma på slottet ikväll.” 
 Ingen av de närvarande betvivlade äktheten i dessa ord, då alla kände igen Pd 
Universal Enterprises president James Arlington. Vida känd var dennes omvittnade 
passion att göra av med pengar han själv tjänat, och ingen gjorde sig heller några 
illusioner kring hans beredvillighet att verkställa sina utfästelser. Personalen började i 
hast att tömma vinkällaren. 



 
 
 
 



KAPITEL 2 BANKETTEN PÅ VERSAILLES 
 

 
 
Herr Leijonmaahn vaknade, för andra gången den här dagen, men med den skillnaden 
att han denna gång hade sällskap. Det var emellertid inte till ljudet av en vacker 
kvinnas skratt som han mötte det han trodde var morgonen, utan till det så 
karaktäristiska lätet av gråtande sommelierer. Han vaknade inte heller i en säng, utan 
på en divan, vars röda sammet fått en djupare lyster av hans eget, levrade blod. 
  ”Var i helvete är jag någonstans?” frågade han, och tittade upp i ett tak belamrat med 
kristallkronor, takrosetter och allsköns stuckatur.  
 ”Good afternoon!” hördes en mjuk brittisk stämma. Om herr Leijonmaahn inte 
misstog sig i berusningen - ja, ty han var fortfarande full! - så var det en adelsröst som 
genljöd rummet. Ivrigt försökte hans omtöcknade ögon se i röstens riktning, på jakt 
efter denne hans förmodade adelsfrände. 
 Han urskiljde, i tur och ordning: ett utsökt plommonstop, en välputsad grå mustasch, 
en svart fluga, en teakkäpp som pryddes av huset ’Sex’ adelssigill, lackskor - det 
måste således vara kväll! - smoking med blanka sidenslag, och galoscher. 
 ”Vem fan är ni?” frågade herr Leijonmaahn något oartigt den utsökta 
klädkombinationen framför sig, buren av en prydlig herre. Han grimaserade av 
illamående. I bakgrunden sågs sommelierer i sorgsen andakt komma bärandes på 
flaskor från Ritz’ vinsamling. Den mustaschprydde herren tog av sig hatten och sade: 
 ”Jag är lord ’Sex! Jag är en gammal vän till James Arlington, som tog er hit för några 
timmar sedan. Jag tror på mig själv och på en ren värld.” 



 ”Jaha?” sade herr Leijonmaahn förvirrat, och såg sig omkring med sådan iver att 
hakfettet dallrade. Den mustaschklädde satte sig ner på en stol framför herr 
Leijonmaahns divan, och fortsatte: 
 ”Jag är född i London och uppväxt i Kensington, där jag bland annat tjänstgjorde 
som borgmästare för en förvirrad tid. Min karriär inom politiken fick emellertid ett 
abrupt slut den lustiga dag för tjugo år sedan då jag fick ett drypande generöst 
erbjudande från Pd Universal Enterprises om att upptas i den andra 
elitkonstellationen. Ja, jag minns det som igår...” 
 ”Går det att få lite vin på det här stället?” ropade herr Leijonmaahn efter några 
vinkypare som passerade. Hans strupe skrek efter alkohol, och han hade lite svårt att 
förstå kvintessensen av den utläggning som fortsatte att rulla upp sig framför hans 
bara fötter. 
 ”Jag satt nämligen en dag”, fortsatte den lille mannen entusiastiskt sin historia, ”i 
rökig meditation på min veranda och drack mitt afternoon tea från Samväldets 
kolonialare delar, då ett ståtligt ekipage kom rullande. En droska i rent guld som såg 
ut att tillhöra något europeiskt kungahus - kanske det liechtensteinska? eller 
Rinaldidynastins? - stannade framför grinden till mitt townhouse. Nyfiket lutade jag 
mig ut från verandan. Jag kisade i eftermiddagssolen för att undvika att bländas av det 
högblankpolerade guldet ur vilket trädde en herreman i min egen ålder.” 
 Herr Leijonmaahn, som precis inmundigat en klunk av det nu inburna vinet, hostade 
av förvåning över denna oväntade vändning i vad som redan från början var en 
mycket märklig historia. I bakgrunden hördes botten falla ur en fyrahundra år gammal 
vinflaska, följt av ett hjons ångestfyllda skrik. 
 ”Utan ett ord tog den välklädde mannen de fem stegen som skilde hans luxuösa 
färdmedel och min silverknoppade initialgrind åt, och räckte mig ett hoprullat 
pergament i papyrus.” 
 ”Men vafan…” försökte herr Leijonmaahn. En vinflaska förstoffades i en oförsiktig 
silkesvantesbeklädd vinkännande hand en bit bort. 
 ”Brevet lät meddela att Pd:s grundare, Bernárd P’de, tydligen hade gått ur tiden, och i 
sitt testamente utsett sin son Ramón P’de till ny president, samme man som nu stod 
framför mig i all sin prakt.”  
 ”Varför berättar ni denna historia för mig?” skrek herr Leijonmaahn. ”Jag har annat 
att tänka på! Jag har precis förlorat min mor! Mor!”  Exklamationerna ägde emellertid 
rum inför till synes döva öron. 
 ”Kommunikén såväl som herr P’de själv erbjöd mig en tung position inom 
elitkonstellationen. Och detta gladde mig, varför jag tackade ja innan vi sade adjö. I 
sakta mak spatserade jag in genom rosenträdgården, en sådan där man bara hittar i 
Baath annars, och vidare in i mitt brittiska kök, med aprikosfärgade 
heltäckningsmattor på väggar, golv och tak, och kranar i guld med separerade kall- 
och varmvattenmunstycken.” 
 ”Sluta!” skrek herr Leijonmaahn. ”Mor!”  
 ”En frän artificiell persikodoft fyllde mina lungor då jag vällustigt satte mig vid min 
ekchiffonjé för att räkna på mitt framtida, ännu större välstånd. Det enda som 
smärtade mig var att jag insåg att min mor - ja ty jag har också en mor som till 
skillnad från er fortfarande är vid livet - lady ’Sex, nu skulle förlora sin position inom 
konstellationen, då det var denna jag erbjudits att övertaga. Tänk så ödets nycker kan 
ställa till det…” 
 Den tydligtvis ganska egocentriske lorden fortsatte så redogörelsen för hur hans hems 
interiör sett ut den dagen för nära tjugo år sedan, i ungefär trettio minuter, samtidigt 
som herr Leijonmaahn låg i fosterställning på divanen och kved av sorg och vanmakt. 



Sommeliererna fortsatte att bära in vin. 
 ”Nästa höst lät jag renovera huset in- och utvändigt. Den där aprikosfärgen i köket 
var ju så typisk för föregående år, alla hade den: familjen Thatcher, familjen 
Laspelles, familjen Phillips, Hennes Majestät, överhuset, underhuset, samt alla de 
lords och commons som inte satt i någon av kamrarna…” 
 ”Lord ’Sex”, sade James Arlington, som nu gjorde entré i rummet genom 
altandörren, fortfarande iförd bar överkropp, men i övrigt nyekiperad och strålande i 
det dunkla ljus som föll in i det stora rummet. ”Tråka inte ut herr Leijonmaahn med 
dessa tirader! Hans mor har precis blivit skändad och mördad av fem hottentotter! Är 
ni ledsen, herr Leijonmaahn, hur mår ni?” 
 ”Det har aldrig varit bättre!” snyftade den brutne samhällsdebattören ynkligt. Han 
sträckte armen hållandes vinflaskan mot skyn i en teatralisk pose. Sedan insåg han att 
han faktiskt kände igen den vackre mannen som just utannonserat sin närvaro: 
 ”Herr Arlington!” utbrast han, ”vad är detta? Kan ni förklara för mig vad det är som 
egentligen pågår här, och varför man har fört mig från mitt älskade hem på Ritz? I just 
detta ögonblick dessutom, då jag är särdeles sårbar och i behov av de vardagliga 
tingens trygghet, som mitt matsalsmöblemang från Ancien Régime, och min trogne 
tjänare Mustafa. Varför och vartill har ni enlevererat mig?” 
 ”Ni befinner er på Château de Versailles, herr Leijonmaahn. Och de trygga ting i 
tillvaron ni just omnämnde finns tyvärr inte längre - minns ni inte er opasslighet för 
några timmar sedan på Ritz?” 
 ”Vad talar ni om? Det var väl en simpel men dyr lunch som jag avnjöt, omgiven av 
den gamla vanliga parisiska societeten?” 
 ”Nej, faktum är, herr Leijonmaahn, att ni troligtvis aldrig kommer att kunna sätta er 
lädersko på Ritz igen, och än mindre er lacksko. Minns ni inte era överdrifter och 
burdusa utspel?” 
 ”Men vad är det för lögner och oförskämdheter ni kommer dragandes med, herr 
Arlington? Jag kanske tittade lite väl djupt i morgonglaset, men jag är trots allt en 
gentleman som vet hur jag ska föra mig även om jag inte i efterhand minns att jag fört 
mig.” 
 ”Herr Leijonmaahn, det ligger ingen skam i att bete sig som ni gjorde i en dylik 
situation. Ni har trots allt förlorat er väna mamma.”  
 ”Mor!” skrek herr Leijonmaahn. ”Jag ska hämnas på dem som gjorde er detta!”  
 I samma ögonblick mindes herr Leijonmaahn vilka som, enligt depeschen han erhållit 
från sin far, hade dödat hans mor, och vad han tidigare under lunchen på Ritz hade 
lovat inför offentligheten att han skulle göra med denna och andra folkgrupper. 
 ”Herregud, nu minns jag. Vad är det jag har gjort egentligen?  Mitt rykte är förstört!” 
 ”Men likt Fågeln Fenix skall ni resa er ur askan, och nå ny ära och ryktbarhet, fast 
inom andra, storslagnare områden! Res er dock först upp ur er divan och låt mina 
tjänare ikläda er denna för er måttsydda smoking.” 
 Herr Leijonmaahn upptäckte i det ögonblicket att han var naken, frånsett sin pösiga, 
blodiga kalsong, och gjorde förvirrat som han blev tillsagd, men föll in i sin gamla 
socialistroll, samtidigt som påklädandet vidtog:  
 ”Ni tror kanske att ni kan snärja mig i detta ögonblick, herr Arlington, nu när jag är 
sårbar, till att bli en av era kapitalets lakejer? Så kommer aldrig att ske! Jag har 
fortfarande min stolta, miljömedvetna vänsterintegritet.” 
 ”Allt jag vill, herr Leijonmaahn”, svarade herr Arlington, ”är att ni ska ha det trevligt 
på min bankett. Jag antar att ni fick min inbjudan i morse, ja? Skälet till att jag stod 
till hands och kunde rädda er undan ert bryderi på Ritz var att jag ville försäkra mig 
om att ni skulle dyka upp. Föga hade jag kunnat ana att jag skulle få äran att rädda er 



undan en misshandel, men när så nu skedde tycker jag att ni trots allt skulle kunna se 
bortom våra ideologiska olikheter, och visa lite tacksamhet?” 
 ”Er bankett, ja! Men den verkar jag ju ha missat!” sade en tankspridd herr 
Leijonmaahn som tittade ut genom fönstret, samtidigt som tjänarna hade all möda i 
världen att klämma in hans omfångsrika kroppshydda i smokingen, trots dennas 
figursydda karaktär. ”Vagnarna kommer ju nu!” utropade han, och nog tycktes det 
vara så att folk började bryta upp vid slottets huvudentré några hundra meter bort. 
 ”Ho-ho-ho-ho! Ni vet sannerligen inte mycket om Pd Universal Enterprises, min 
unge man!” utbrast lord ’Sex, som suttit tyst en stund och putsat sina mustascher.  
 ”Den riktiga banketten har inte ens börjat ännu, förstår ni, herr Leijonmaahn”, vidtog 
herr Arlington, ”och det är denna det egentligen är tänkt att ni skall bevista. Där 
kommer ni att träffa personer som är långt mer betydelsefulla än de som just nu 
lämnar ägorna per häst och vagn. Eller bil.” 
 Herr Leijonmaahn såg samtidigt hur den Femte republikens president, den franske 
premiärministern, den franska senaten, subventionerade industriledare och 
fackpampar, Hollywoodcelebriteter, allsköns handelsresande, gruvägare och 
diamanthandlare avreste. En betydande andel av Frankrikes och Västs politiska och 
ekonomiska elit bröt med andra ord upp, och herr Leijonmaahn hade svårt att förstå 
vad det skulle vara för mening med en andra bankett, och vilka än prominentare 
gäster som skulle kunna vara inbjudna till en sådan. 
 ”Slå följe med mig, herr Leijonmaahn, så ska jag visa er Versailles sanna skatter”, 
sade herr Arlington.  
 Och den nu påklädde Erfwin Leijonmaahn IV följde med, till synes något motvilligt. 
Faktum var dock att hans runda kropp var spänd av förväntan kring att få veta mer om 
James Arlingtons fängslande och intagande person. 
 Den överviktige vänsterdebattören och den rakryggade profithungrige 
företagsledaren gick tillsammans ut genom en port som vette in i Fredens sal, och 
fortsatte vidare in i Spegelsalen. Där började herr Arlington plötsligt att skryta om sitt 
välstånd: 
 ”Allt det ni ser här är mitt, herr Leijonmaahn. För ett år sedan lät jag köpa detta slott 
av en skuldtyngd fransk stat med, det får sägas, något kortsiktiga intressen. Planen var 
från början att dyrt sälja tillbaka slottet till den Femte republiken så snart dess 
ekonomi kommit på fötter igen, men jag fruktar att så inte kommer att bli fallet.”  
 ”Nähä?” 
 ”Ty ikväll måste jag nämligen blidka andra intressen än mina egna, varför slottets 
värde troligtvis kommer att sjunka betänkligt. Ni personligen kommer även att få 
tillfälle att slutligen göra upp med de demoner som förföljer er. Jag förstår att ni har 
mycket inbyggd ilska att kanalisera, och jag ger er här och nu en möjlighet att få 
utlopp för detta det hat mot Väst som ni så ofta ger uttryck för. Det Väst, och således 
det hat, som jag i allra högsta grad har bidragit till att bygga. Tag denna spira, som en 
symbol för vår försoning.” 
 Herr Arlington tog nu från väggen ner, och räckte herr Leijonmaahn, en spira så 
överbelamrad av ädelstenar att den knappt syntes, och det var synd, ty den var ett 
utsökt hantverk i det mest massiva av guld. Topaser, safirer, smaragder, rubiner och 
opaler översköljde spiran, och lystet och girigt beundrade herr Leijonmaahn gåvan i 
ljuset från takkronorna. 
 ”Vad vill ni jag att ska göra med denna borgerliga lyx? Försöker ni köpa mig?” 
frågade han, fortfarande misstänksam mot sin värds intentioner. 
 ”Jag vill att ni ska angripa det välstånd ni hatar så. Släpp alla era band till det 
materiella. Se er omkring här i Spegelsalen och låt era instinkter göra med spiran vad 



de finner bäst.” 
 Herr Leijonmaahn såg sig omkring, och sedan förundrat på herr Arlington. Han 
kunde inte riktigt förstå vad detta skulle tjäna till.  
 ”Ibland behöver vi alla en knuff i rätt riktning”, sade herr Arlington, och log vänligt 
mot den moderlöse mondäniteten. 
 Och i det ögonblicket uppenbarade sig en svart man i vad som var en av den sjuttiotre 
meter långa salens sjutton välvda speglar.  

 
 ”Aaaaah!” skrek herr Leijonmaahn i skräckblandad ilska och drämde utan att blinka 
spiran mot hottentotten, och därmed mot spegeln från Saint-Gobain. Denna slogs i 
bitar, och rämnade ner på golvet med ett öronbedövande oväsen.  
 När glaset hade klirrat färdigt och tystnaden åter lade sig över Spegelsalen, sade herr 
Arlington: 
 ”Känns det bättre nu?”  
Herr Leijonmaahn skulle just till att svara, då han i ögonvrån anade spegelbilden av 
en ny afrikan. Han tvåhandsfattade spiran och gjorde, med ännu ett desperat vrål, slut 
på ytterligare en takhög spegel på förutsägbart vis. 
 ”Nu då?” frågade herr Arlington gladlynt.  
 Herr Leijonmaahn stod tyst och andades tungt i flera sekunder som för att samla sig, 
innan han plötsligt, som slagen av en tanke, istället för att svara, frågade: 
 ”Hur kommer det sig att de bägge hottentotterna i min hallucination bar smoking, 
med vidhängda ordnar, och en zimbabwisk flaggbrosch på slaget, där en sann vit 
gentleman skulle ha burit en eternell?” 
 ”Det är verkligen storsint av er, herr Arlington, att låta herr Leijonmaahn på blott en 
minut förstöra värden det i mitt land tar över ett år att förstöra, hur brant 
förstörelsederivata man än har.”  
 Herr Leijonmaahn vände sig chockat om, och såg att den som talat var kusligt lik de 
två män han just bragt om intet i sitt krossande av värden för miljoner franc. Han 



kände omedelbart igen mannen framför sig: 
 ”Herr Mugabe - Afrikas hopp!” utropade han, och skakade hand med den nyanlände, 
glömsk om sina aggressioner, och sitt färskt anammade hat gentemot den svartes ras. 
 ”Kalla mig Robert”, sade Zimbabwes president Robert Mugabe skrattande. ”Vi 
totalitärer har gjort processen kort med de tilltalsstrukturer västvärlden omhuldar så, 
och vi är nu du och bror med varandra. Dock inte med våra folk, vilka vi aldrig 
tilltalar.” 
 ”Ni känner väl redan varandra”, sade James Arlington. ”Jag vill minnas att ni, herr 
Leijonmaahn, vid ett flertal tillfällen agerat politisk rådgivare åt er, herr Mugabe.” 
 ”Ja, nog känner jag Robert, alltid”, sade herr Leijonmaahn, ”den progressivaste 
socialisten söder om Sahara! Jag är övertygad om att de jordbruksreformer som ni och 
jag gemensamt utarbetade under mitt senaste besök i det vackra Zimbabwe kommer 
att göra Zimbabwe till, om inte det rikaste, så åtminstone det jämlikaste landet i 
Afrika inom fem år, och det är ju trots allt en jämn inkomstfördelning som är alla 
socialisters i allt överordnade mål, inte sant?” 
”Det var ju ni två som gemensamt drev ut Pd ur Zimbabwe efter att vi startat ett 
vattenborrningsprojekt med vinstintresse”, sade herr Arlington, ”vilket skulle ha 
kunnat möjliggöra konstbevattning i den södra delen av landet.” 
 ”Robert gjorde det faktiskt själv, och det har han all anledning att vara stolt över”, 
sade herr Leijonmaahn. ”Synd att han är neger”, tillade han sedan, som för att inte 
glömma sin nya roll som rasist. 
 ”Men nu tar vi och glömmer gammalt groll, herr Leijonmaahn, och bortser från 
Roberts svärta. Låt oss gå ut i trädgården. Det här kommer att bli en fantastisk kväll.” 
 
De tre herrarna korsade Krigets sal, där betjänter och sorgsna sommelierer struttade 
runt och ordnade med förberedelser för en kommande vickning. Herr Leijonmaahn 
såg till att förse sig med dyrt rött vin då en butelj som föll honom på läppen 
passerade. Han tömde innehållet, och precis när han var klar, slog James Arlington 
med en subtil klapprörelse upp en port.  
 På andra sidan porten uppenbarade sig den berömda och enorma parkanläggningen 
med anor från sextonhundratalet. Den badade i ljuset av tusentals lyktor vilka lät 
betraktaren ta del av en otrolig scen. 
 Vilken förödelse!  
 Allt mellan himmel och jord - ölflaskor, bråte, nakna jungfrur, i ledighet avtagna 
uniformsöverdelar, utmärkelser, halvfulla soppåsar, artister, solstolar, halvätna 
revbensspjäll från djungeldjur och grillade men oätna fåglar på spett, konst från alla 
de stora mästarna, många av de stora mästarna, såväl som ett flertal zigenartält med 
mysticistiska installationer - utgjorde den fond mot vilket det glädjerus som man 
betraktade spelade upp sig.  
 Det herr Arlington, herr Leijonmaahn och herr Mugabe blickade ut över var 
nämligen den sanna, mindre officiella festen på Château de Versailles. De inbjudna 
gästerna hade redan sedan en halvtimme tillbaka börjat inmundiga sig fördrinken, och 
stämningen var på topp. De tusen praktiktjänarna hade all möda i värden att hålla efter 
för de tvåhundra gästerna, vilka alla var storrökare som rökte i ett sådant tempo att det 
formligen regnade glöd och filter, på vilka de barfota lönlösa brände sig.  
 ”Vad är det som försiggår?” frågade herr Leijonmaahn uppbragt. ”Det här måste vara 
något av det mest extrema jag någonsin har skådat. Mitt socialisthjärta blöder över 
detta ogenerade slöseri! Är det här den riktiga banketten på Versailles?” 
 ”Ja det är det i sanning. Men det är inte bara en bankett för att fira min 
tjugoåttaårsdag, utan också ett tillfälle att knyta nya band. Jag har gjort mig ett stort 



men ökänt namn i det demokratiska Väst, ikväll kommer jag att inleda mitt arbete för 
att göra mig ett dito i den tredje världen, något jag hoppades att ni - så socialist ni är - 
skulle finna intressant.” 
 ”Jaha?” 
 ”Låt oss lägga våra meningsskiljaktigheter åt sidan och socialisera med de inbjudna. 
Om vi ikväll kan nå samförstånd kommer båda våra respektive intressen att gagnas. 
Jag är som ni säkerligen vet affärsman, ni är ideolog. Ikväll står ofantliga värden på 
spel, men också en möjlighet att göra världen till en bättre plats.” 
 Och efter detta något kryptiska uttalande räckte entreprenören James Arlington sin 
hand till socialisten Erfwin Leijonmaahn IV. Denne kunde inte förmå sig att fatta den 
välmanikyrerade industriledarhanden. Han kände emellertid att det var något i herr 
Arlingtons anförande som hade slagit an än en sträng i hans kolesterolhaltiga 
rödbruna hjärta. Vad han egentligen kände för herr Arlington skulle framtiden få 
utvisa. 
 Vilka var då dessa gäster som tydligen betedde sig på ett så feodalistiskt manér? Jo, i 
första hand var där ledare för merparten av den ofria, av Väst förtryckta tredje 
världen, med andra ord nästan alla världens diktatorer, glada ledare för 
halvauktoritära och auktoritära autokratier, semiautokratier, och så kallade 
misslyckade stater.  
 Dessutom berusade sig där företrädare för olika mer eller mindre välmenande 
organisationer med rötterna i Västs freds- miljö- och väckelserörelse, män och 
kvinnor från folkhälsofrämjande, paternalistiska, skattefinansierade organisationer 
som motiverade sin existens med att staten ännu inte var så stor som den kunde vara. 
Oberoende av var de kom ifrån trivdes gästerna i varandras sällskap och språkade 
naturligt och otvunget om ditten och datten, vare sig de delade ett gemensamt språk 
eller inte, ty hatet gentemot Väst var så starkt bland de församlade, att det 
överbryggade alla språkbarriärer.  
 Å så kreativa de var i att underhålla sig själva - i synnerhet despoterna i sällskapet. 
Libyens starke man, Muammar Qadhdhafi, trakasserade tillsammans med ett flertal 
andra diktatorer oblygt fruntimmer längs skulpturerade buskage. Vitrysslands 
mustaschprydde, stilige president Alexander Lukasjenko och ett anhang 
envåldshärskare jagade passionerat och med giftgas och avsågade hagelgevär 
ovanliga fåglar med avklippta vingar, fjättrade vid marken, i burar. Serbiens 
tunnhårige ledare Slobodan Milosevic och Kubas dansante president Fidel Castro red 
i sin tur på ardenners och fällde stympat villebråd.  
 Ja, det var nämligen jakttema på festen. Det injagade köttet kunde man sedan få 
grillat och serverat på det sätt man själv önskade. Jakten möjliggjorde verkligen en 
valfrihetens buffé!  
 Vissa såg emellertid inte tjusningen i detta, ty vari låg nöjet i att resa till västerlandet 
för att där jaga, och därigenom smaka sina respektive förtryckta folks umbäranden 
och mödor, jägare och samlare som dessa folk alltid var? 
 ”Folket kan skrapa potatis ur åkern och jaga lytta, utmärglade kråkor, - inte jag!” 
skrek till exempel Nordkoreas de facto monark, den bastante lille Kim Jong-Il, och 
fortsatte demonstrativt att sitta i sin schäslong, där han knaprade på en paradisfågels 
grillade vinge (resten av fågeln låg slängd i en blodig hög några meter bort). Man fick 
emellertid ha överseende med diktatorer och vänstermän som faktiskt uppskattade 
jakt i nöjessyfte - samtidigt som de hatade eller påstod sig hata den brutala 
djurindustrin, där djuren inte fick göra precis vad de ville i alla skeden av sina 
övergödda liv.  
 ”En sann demokrati måste innefatta även djuren! Ner med välståndet!” utbrast 



grönafredsrörelsens representant på plats, som kanske tittat lite väl djupt i flaskan. 
Han fick medhåll från Sudans diktator Omar al-Bashir som såg en möjlighet att 
minska sitt folks representativa makt ytterligare, genom att inkludera faunan i den så 
kallade parlamentariska processen.  
 ”Växterna, då?” frågade diktatorn hoppfullt djurrättsaktivisten i amok, som dock inte 
lyssnade längre utan hade börjat släppa ut fåglar ur burarna, med den oväntade och 
beklagliga följden att de lättare kunde skjutas.  
 Herr Leijonmaahn upptäckte när han och herr Arlington vandrade runt bland de 
församlade, att den märklige herre som hållit en monolog om sig själv precis då han 
vaknat upp redan hade anslutit till festligheterna. Lord ’Sex stod och språkade 
tillsammans med några andra smokingbeklädda herrar, av vilka herr Leijonmaahn 
kände igen de flesta efter sina år av engagemang mot Pd Universal Enterprises. Ty 
utöver diktatorerna, vilka barnsligt flängde omkring och lekte av sig i grönskan, och 
njöt av alla nya dyra saker man kunde förstöra, stod olika högt uppsatta män och 
kvinnor inom företaget mer blaserat i små grupperingar och socialiserade på ett mer 
belevat sätt.  

 
 Där fann man chefer från olika företagsinstanser, alltifrån tertiärkonstellärer på 
operativ nivå till en och annan högt uppsatt elitkonstellär, med firmateckningsrätt för 
en hel underkoncern. Herr Leijonmaahn kände bland andra igen den färgstarke 
engångständarkungen John af Bergman, finansmannen och internationelle jetsettaren 
Bob Warner, och oljemagnaten kalifen av Karabach.  
 ”Minns ni, förresten, herr Leijonmaahn”, sade herr Arlington där de gick, ”när jag 
besvarade ert tio sidor långa utfall mot Pd:s vägbyggnadsprojekt i Pantanal? Ni 
hävdade att dessa vägar skulle förstöra den orörda naturen och rubba de lokala 
indianstammarnas leverne, där de sedan århundraden försynt levt i harmoni med 
naturen? Är ni inte beredd nu, när ni ser resultatet av projektet - en femdubblad 
levnadsstandard och en blomstrande industripark - att omvärdera er initiala kritik?” 
 ”Icke så!” replikerade herr Leijonmaahn, samtidigt som han tog sig en kanapé. ”Alla 
i området fick det ju inte lika mycket bättre - och eftersom ekonomin är ett 
nollsummespel bidrog ni bara till att öka indianernas utsatthet, då ni själv var den 
främste profitören.” 
 ”Men flera av de här indianerna har ju egna privatflygplan idag. Är de trots detta 
fattigare, bara för att jag under samma period har blivit så absurt mycket rikare än vad 
de har blivit?” 
 Men herr Leijonmaahn hörde inte på, utan började orera om världssystemteoretisk 



utsugning av tredje världen, och nostalgiskt vurma för en annan sydamerikansk 
indianstams sociala kaffeimperium, vilket byggt uteslutande på för Sydamerika 
destruktiva handelssubventioner. Till Väst hade de exporterat sitt undermåligt malda 
kaffe som ingen velat dricka men som alla köpt bara för att vara snälla och mildra 
sina skuldkänslor, samtidigt som de produktiva kaffeindustrierna på kontinenten som 
faktiskt gjort gott kaffe hade slagits ut av den snedvridna konkurrensen. Och så hade 
fattigdomen för ännu en generation sydamerikaner konsoliderats. 
 ”Länge leve vänstern! Och regleringar!” avslutade herr Leijonmaahn sitt lyriska 
anförande, fäktandes med den snitt han i sin iver glömt att äta, vilket fick sägas vara 
anmärkningsvärt. 
  Herr Arlington suckade, och ryckte tag i en diktator som kom förbi, Vitrysslands 
Alexander Lukasjenko: 
 ”Vad säger ni, Alexander, om den pappersmasseindustri jag funderar på att upprätta i 
ert land? Har ni tagit ställning till min promemoria? Jag förstår att det måste svida i 
ert röda hjärta att göra sig mottaglig för någon form av investering. Jag är dock 
beredd att kombinera denna med ett stort bistånd enkom för er att fördela efter eget 
gottfinnande. Jag är övertygad om att ni kommer att finna ett passande 
fördelningsmässigt koncept.” 
 ”Bistånd!” ropade herr Leijonmaahn entusiastiskt, när han hörde detta ord, vilket han 
ansåg vara det vackraste här i världen, och värderade högre än såväl sitt framlidna 
matsalsmöblemang som sina tennsoldater. 
 Det blev helt tyst i trädgården. 
 Giriga diktatorsögon riktades mot herrarna. De röda öronen spetsades.  
 Hade de hört ordet ”bistånd”? Fanns här en chans att tjäna lätta pengar, utan att öka 
vare sig progressiviteten eller aggressiviteten i skattesystemen hemmavid? 
 ”Ni förvånar mig, herr Arlington!” ropade herr Leijonmaahn, ”aldrig hade jag kunnat 
tro att er kapitalistiska person skulle kunna vara så solidarisk och medkännande med 
världens förtryckta och svaga.”  
 Alexander gned samtidigt girigt händerna då han tänkte på hur rik han skulle kunna 
bli, hur varma pälsar han skulle kunna köpa, och hur häftigt han skulle kunna elda i 
sitt palats, om han bara ruckade lite på sin socialistiska doktrin och accepterade James 
Arlingtons erbjudande. 
 ”Nej, de miljoner arbetstillfällen jag skapat världen över kan ju knappast klassas som 
bistånd”, svarade företagsledaren, ”men eftersom jag själv har byggt mig en så 
ofantlig förmögenhet, känner jag att det är min plikt att dela med mig av detta 
välstånd.” Han harklade sig lite tvunget. 
 ”Arbete är aldrig bättre än bistånd!” utbrast herr Leijonmaahn med socialistisk nit, 
”då arbetet aldrig tar hänsyn till den som inte har arbete.” 
 ”Drick lite mer vin nu, herr Leijonmaahn, och gå och bekanta er med de andra 
gästerna, så ska jag prata affärer med Alexander och några andra totalitära herrar.”  
 Herr Leijonmaahn vandrade iväg i Versaillesnatten. Han försåg sig med tre buteljer 
vin från en närbelägen sommelier som grät så tårarna rann då han såg den burduse 
gästen flinkt slå av flaskhalsarna mot en marmorskulptur. Han var förvisso redan 
väldigt berusad, men trodde att han skulle känna sig än bättre till mods bland alla nya 
ansikten om han drack mer. När han inmundigat två tredjedelar av vinet, tyckte han 
sig plötsligt se ett bekant ansikte i vimlet, och rusade fram till en grupp 
företagsledare. 
 ”Herr Winberg! Det var då inte igår”, utropade han och sträckte fram handen till en 
skranglig, flintskallig herre, som såg väldigt obekväm ut i sin smoking. 
 ”Herr Leijonmaahn”, svarade denne, något kort. ”Vad gör ni här?” 



 ”Vi har väl inte setts sedan världsungdomsfestivalen på Kuba för flera år sedan? 
Minns ni hur vi agerade levande handelssköldar, och med framgång blockerade 
Havannas hamn och effektivt hindrade utländskt kapital såväl som utländska varor 
från att strömma in? Ack, så besviken jag blev då ni några år senare, till synes köpt av 
kapitalet, började arbeta för Pd Universal Enterprises, detta marknadsmonster ni hatat 
så tidigare. Den ende jag kan komma på som någonsin hatat Pd mer än vad ni gjorde 
på den tiden är väl egentligen herr Truffaud. Vad föranledde detta svek mot era 
ideal?” Efter denna något plumpa fråga svepte herr Leijonmaahn en butelj medan herr 
Winberg svarade: 
 ”Till att börja med är ni ju faktiskt här själv just nu, så kasta inte sten i glashus. För 
övrigt fick jag ett erbjudande jag inte kunde motstå - ett alldeles eget kulturbolag, där 
syftet var att gå med förlust och låta de andra vinstgivande delarna av företaget 
finansiera utgivningen av bland andra mina egna alster.”  
 ”Jaha?” svarade herr Leijonmaahn mellan vinklunkarna. 
 ”En kulturarbetares våta dröm erbjöds mig med andra ord, så det var klart att jag 
accepterade. Men nu är det slut med det där! Jag har hamnat i polemik med företaget 
då de har börjat ställa skandalösa icke-förlustkrav på min verksamhet, och jag har 
redan lämnat in min avskedsansökan som primärkonstellär för Pd Culturia.” 
 ”Vilken uppfriskande integritet ni har, herr Winberg”, sade herr Leijonmaahn 
berömmande. 
 ”Ni kanske är här för att ersätta mig?” frågade herr Winberg surt, och gick tjurigt 
iväg. 
 ”Men herr Winberg!” ropade herr Leijonmaahn så snart han torkat sig om munnen. 
En annan företagarstämma ljöd emellertid: 
 ”Bry er inte om honom, min gode herr Leijonmaahn. Han ljuger för er.” 
 ”Vem är ni, och hur vågar ni påstå att min vän ljuger?” Herr Leijonmaahn skulle i 
nyktert tillstånd ha känt igen mannen bredvid sig, men han var nu kraftigt berusad, 
skelögd och dubbelseende. 
 ”Mitt namn är Harald Essem”, svarade den gråhårige eminens som nyss talat. ”Jag är 
chef och elitkonstellär för Pd Industria. Skälet till att gode herr Winberg lämnar 
företaget är inte det han anger. Förvisso har vinstkrav rests på Pd Culturia, som varit 
en belastning för resten av Pd Universal Enterprises i åratal, men faktum är att det var 
herr Winbergs idiotiska reaktion på dessa krav som fick hans överordnade att friställa 
honom.” 
 ”Jaha?” sade herr Leijonmaahn som törstigt såg sig omkring efter en vinkypare och 
ytterligare några tårar vin från Ritz. I bakgrunden kunde man se diktatorer från alla 
tredje världens hörn fjäskigt följa James Arlington som vore de hundar i koppel. 
Tydligt var, på deras uppspelta varggrin och hagalna handgnidanden, att Alexander 
inte var den ende som just fått erbjudande om subsidier. 
 Herr Essem berättade för herr Leijonmaahn att herr Winberg, i protest mot 
vinstkraven mot Pd Culturia, hade kedjat fast sig själv vid det helt svarta 
marmorbordet i Pd Medias konferensrum, och hungerstrejkat i en vecka. Hans chef, 
den mytomspunne elitkonstellären Pedér P’de, hade föga imponerats av denna 
aktivistiska gest, och inte vikit en tum från sina krav. Vad Pedér P’de inte hade haft 
en aning om var, att herr Winberg hade tvingat sin sexårige son att delta i matstrejken, 
och elitkonstellären chockades svårt, då han fick reda på att denne faktiskt avlidit i 
sviterna. Dessbättre lyckades företagets läkare, medelst extremt smärtsamma 
elchocker, återuppliva sonen efter en halvtimme. Den inte så ömme fadern hade 
fråntagits sin son, och barnet vårdades nu på Pd Hôpital des Enfants i Paris. 
 ”Det hela blev så mycket värre i ljuset av att herr Winberg själv inte led någon nöd 



under matstrejken, utan fick sig insmusslat languster och foie gras nattetid, när han 
trodde att ingen såg honom, utom hans nu i alla avseenden utsvultne son. Torr som en 
på regnperioden väntande öken i hy och strupe betraktade barnet sorgset faderns 
frosseri och kraftiga viktökning. Herr Winberg gick upp tio kilo under strejken, då 
han på grund av kättingarna inte gavs tillfälle att motionera i tillräcklig utsträckning. 
Efter dramatiken kring sonens tillfälliga bortgång har han nu avskedats, och Pedér 
P’de planerar att adoptera sonen.” 
 ”Vilket svin!” utbrast herr Leijonmaahn. ”Herr Winberg, åsyftar jag. Aldrig hade jag 
kunnat tro detta om honom! Men vilken tur att det här i världen finns goda krafter 
som förbarmar sin över samhällets utsatta, såsom sonen Alfons! Solidaritet! Alla 
borde ha rätt till en far och mor…” 
 Och han snöt sin poriga näsa i silkesservetten då han sentimentalt kom att tänka på 
sin mor: 
 ”Mor!” skrek han, ”Min mor dog idag! Som jag begråter henne! Att jag inte fanns där 
för henne!” 
 ”Jag vet hur det känns att förlora en moder, min gode herr Leijonmaahn”, försökte 
herr Essem trösta sin nyvunne bekantskap. Han lade vänskapligt en hand på den 
gråtande samhällsdebattörens sluttande axel. ”Ni måste muntra upp er lite om ni ska 
ha trevligt här på banketten. Har ni träffat mina förtjusande döttrar?” 
 I det ögonblicket steg ett sorl över Versailles trädgårdar, och till och med de mest 
förstörelseivriga diktatorerna intog en rakare hållning medan de högg ihjäl villebråd. 
Ty vem kom nu graciöst skridande mellan buskagen, om inte den nyss av herr Essem 
omnämnde Pedér P’de, Västeuropas stilikon par excellence?  
 Han tog över hela scenen då han kom. Kvällen till ära bar han en smoking i ett 
midnattsblått tyg, ett tyg så djupt i sin blåhet att det, som Pedér P’de brukade säga, 
”tycks mig svartare än svart”. Buren av en annan, skulle detta etikettsbrott ha upprört 
en klädmässigt sett konservativ herre som Erfwin Leijonmaahn IV. Men inte ens han 
kunde göra annat än att imponeras av hur Pedér P’de bar en felaktigt färgad smoking 
med långt större elegans och säkerhet än vad någon annan skulle ha burit en 
konventionell, svart. Runt halsen låg en exklusiv gräddfärgad sidensjal, och högra 
handen hade lite nonchalant placerats i byxfickan, vilket var synd, då dess synliga 
tvilling var en välmanikyrerad och världsvan sådan, och tydligt var att den ofta 
befanns placerad runt en vacker kvinnas kropp.  
 Hans hållning minde om en sextonhundratalsaristokrats, eller om en eldgaffels 
rakhet, och smokingen satt såsom designers i Milano och Paris föreställer sig att de 
ska sitta när de omsorgsfullt syr upp sina exklusiva tyger, visioner om passform som 
klientel och mannekänger beklagligt nog sällan lever upp till. Att bära ett plagg likt 
denne inkarnation av europeisk överklass och diskretsnobbism - en symbol för allt det 
som alla rika occidentaler alltid strävat efter att förmedla, men aldrig lyckades med i 
samma utsträckning - var inte möjligt.  
 Pedér P’de uppbar nämligen sina munderingar på så vis, att trots att det inte var en 
repa i skon, ett veck i tyget, eller ett hårstrå som låg ogenomtänkt, så såg det vare sig 
nytt, ärvt eller köpt ut, utan föreföll blott att vara en naturlig del av europolitens 
person. Denna tidlösa elegans utsattes ofta för plagiat och efterapning, men så snart 
någon likt Ikaros försökte närma sig solen, smälte vaxvingarna, och Pedér P’des 
glamourösa aura strålade än intensivare. 
 ”Vilken man!” skrek en företagstopp. 
 ”Se så hans brunbrända hy glittrar vällustigt i ljuset från lyktorna”, mumlade en 
diktator förvånansvärt poetiskt. 
 Pedér P’de var företagets grundare Bernárd P’des yngste son, men hade kommit dit 



han kommit enkom tack vare sin stora kompetens. Inte ens vänstern beskyllde honom 
för den nepotism man vanligen beskyllde hans äldre bror Ramón för, när man 
påtalade det faktum att bägge sönerna suttit i företagets styrelse. Detta var emellertid 
inte det enda vis på vilket den framlidne Bernárds ande svävade över Pd Universal 
Enterprises. Hans arvsförordnande, Bernárd P’des testamente, utgjorde nämligen 
företagets i grunden orubbliga stadgar, ständigt föremål för debatt och tolkning.  
 Pedér P’de, som klädde sig för världen, men inte för världens skull, märkte inte 
överhuvudtaget kommentarerna. Han korsade en gräsmatta och gick fram till James 
Arlington och dennes hov av tjattrande diktatorer, som i bakgrunden krossade vaser 
och dränkte fåglar i fontänerna. James Arlington skakade hand med sin vicepresident. 
 ”President Arlington, god kväll.”  
 ”God kväll, min gode vän”, sade James Arlington familjärt.  
 Även de fattigaste diktatorerna uppmärksammade en tydlig skillnad i klädsel mellan 
de två herrarna. Bägge bar förvisso smokingbyxa på underkroppen, och bröt på olika 
sätt mot kutymen. Men den yngre, herr Arlington, hade valt att bära bar överkropp, i 
linje med sina preferenser. Vad herr P’de i sitt stilla sinne ansåg om detta torde vara 
uppenbart, men han var självklart gentleman nog att inte kommentera sin omgivnings 
brist på folkvett, och förstod dessutom att värdera en människa för annat än dess yttre. 
Han hade trots detta nuförtiden inte så mycket till övers för James Arlington på ett 
personligt plan, även om han respekterade dennes briljanta, knivskarpa affärssinne.  
 På senare tid hade förhållandet mellan presidenten och hans vicepresident blivit allt 
spändare. Herr P’de, med sin grundläggande känsla för rätt och fel, ogillade herr 
Arlingtons flört med totalitära statsmakter. Förvisso hade han, till skillnad från 
socialister som herr Leijonmaahn, ingenting emot investeringar i tredje världen som 
gynnade hederligt folk, men han ansåg det vara emot företagets grundläggande 
principer att pumpa in pengar i korrupta regimers kassakistor.  
 Således var han allt annat än nöjd med gästlistan till den inofficiella banketten, då 
han föga uppskattade umgänge med tjuvar och mördare. Att merparten av 
diktatorerna bar billiga, ärvda och slitna smokings med såsfläckar och noppor bidrog 
till hans kylighet. Saddam Hussein bar till exempel sin fars alldeles för stora gamla 
militärsmoking från sexdagarskriget, i vilken den annars så ståtlige sonen nästan 
drunknade. 
 ”Jag hoppas att ni roar er här i Solkungens palats tillsammans med era nya vänner, 
herr Arlington. Jag tyckte mig se vad jag hoppas var en olycka när jag tidigare 
bevistade Spegelsalen på min väg hit ut.” 
 ”Ja, det är priset vi måste betala för våra nya investeringar i den totalitära världen”, 
sade herr Arlington. ”För ni förstår väl, herr P’de, hur många fattiga men hederliga 
människor detta kan komma till nytta?” 
 ”Om detta är ert mål”, svarade vicepresidenten, ”tror jag att det vore bättre på lång 
sikt att inte uppmuntra dessa despoters beteende, utan istället använda ert kapital för 
att främja en demokratisk utveckling.”  
 I fjärran kunde man ana hur eldsflammor slog upp i de bortre parkanläggningarna, 
vilka Alexander Lukasjenko hade bensinerat och antänt. Exotiska, ännu ofällda djur 
flydde ut ur de brinnande men ack så välansade buskarna, och sköts per pilbåge och 
prickskyttegevär med halvautomatiska röntgensikten av de diktatorer som var 
ovidskepliga nog att inte ooga-boogande börja tillbe Eldens Gud, nu när denne tycktes 
göra sin närvaro påmind. Afghanistans Mullah Omar hävdade förvisso att han visste 
hur man gjorde upp eld, men företog sig för säkerhets skull en extra bön i vad han 
trodde var riktningen mot Mecka.  
 ”Jag har på sista tiden kommit till insikt om att demokrati inte är något som kan 



tvingas på ett folk utifrån”, fortsatte herr Arlington, ”men den retorik mina gäster 
använder sig av när de talar till oss här i Väst, visar med all önskvärd tydlighet att 
demokratisering är en ambition de har.” Här log James Arlington outgrundligt. 
 Pedér P’de skakade på huvudet. ”Det här får bli något vi diskuterar mer på 
elitkonstellationens kommande konselj”, sade han, och gick sin väg.  
 ”Ja, det blir en intressant elitkonselj i år”, sade James Arlington efter honom, ”i 
synnerhet som det ryktas att de försvunna klausulerna i Bernárd P’des testamente har 
återfunnits. Men det är säkert bara rykten.” 
 Herr P’de visade inga tecken på att ha hört vad herr Arlington reciterade från 
skvallernyheterna, utan fortsatte att avlägsna sig. Flera av diktatorerna gjorde fula 
tecken bakom hans rygg, men det outtalade föraktet i hans hållning fick dem att 
sekunden därpå känna sig som avslöjade små barn med handen i kakburken. 
 Som en kontrast till herr P’des värdighet och grace kom nu framraglandes herr 
Leijonmaahn, ytterligt berusad. Han snubblade fram till herr Arlington och fick ta 
stöd mot ett par diktatorer för att kunna hålla sig upprätt. 
 ”Mor!” skrek han med en diktator under varje svettfläckad arm, ”vilken trevlig 
tillställning ni bjuder på, herr Arlington! Tänk att få tillbringa en kväll här på Château 
de Versailles tillsammans med några av världens största frihetskämpar. O, ni sanna 
bålverk gentemot västerländsk imperialism!” Herr Leijonmaahn rufsade diktatorerna 
lite i håret: ”Alexander! Robert! Vad kul att se er igen i så här informella 
sammanhang, era gamla galoscher.” 
 ”Ja-a, visst är det trevligt”, sade Robert Mugabe lugnt och samlat, ”men jag vill 
förstöra mera.” 
 När herr Arlington hörde Zimbabwes president klaga på detta vis blickade han ut 
över trädgården, och han såg att den var förstörd.  
 ”Mina vänner!” ropade han till diktatorerna, som flockades omkring honom. ”Ikväll 
har ni, trots att ni befinner er i Väst, fått hänge er åt den destruktivitet ni vanligen 
företar er i era hemländer! Se detta som blott en liten återbetalning på den skuld som 
nord har till syd, som occidenten har till orienten! Denna återbetalning fortsätter nu, 
för alla som vill! I morgon skriver vi under alla tråkiga formella kontrakt om bistånd 
och investeringar! Ikväll är slottet ert! Alla som vill får vara med och förstöra! Jag 
står för notan! Skrid till verket mina vänner, jag ber er!” 
 Som svar, med ett vrål av lika delar blodtörst och berusning, sträckte de samlade 
autokraterna händerna mot den djupblå junihimlen och skrek av lycka över att leva. 
Därefter kastade de sig likt en liten men stridslysten här framåt för att ge igen för allt 
det som de påstod att man hade stulit ifrån dem. 
 Herr Leijonmaahn blev det första offret för diktatorernas omedelbara reaktion, då han 
hade oturen att befinna sig mitt ibland dem och därigenom blev fullkomligt 
nersprungen. 
 Så tog sig det mordiska herrskapet in i slottet. Vissa möjliggjorde entré fönstervägen 
genom att kasta statyer, sig själva eller andra genom de sköra rutorna. Några kreativa 
klättrade likt myror upp längs fasaderna för att slå sig in genom taket. Andra, mer 
bekväma, använde någon av de konventionella entréerna. Vissa lät sig till och med 
bäras. 
 Inne i slottet möttes de av ytterligare en överraskning: otaliga lådor och koffertar från 
olika flådiga parisiska modehus, till brädden fyllda med allt en ödeläggare eller en 
vandal kunde drömma om. Där fann man klassiska verktyg, stämjärn, stenar, 
hammare, slangbellor, sågar, pikar, karbiner, granater, spikpistoler, murbräckor, 
svärd, vinkelslipar, yxor, hillebarder, frätande syror, tjänare på förstörelsehumör, 
narkotisk stimulantia, vin, ritningar över Versailles som pekade ut bärande väggar, 



listor som värderade samtliga klenoder i slottet, asfaltsborrar, samt en stor, hemlig 
present, som stod inslagen i dyrt presentpapper mitt på golvet i Krigets sal. Ingen 
vågade emellertid gå nära presenten till en början då den vaktades av en stor 
muskulös man med aggressiv och ointelligent blick, som skrek någonting om en 
kvarn. Man förstod att James Arlington måste ge sitt bifall innan man fick fördela 
denna sista gåva mellan sig på hemlandmanér. 
 Nu skred diktatorerna till verket. Deras samlade kunskap i förstörelsens ädla konst 
var enorm, liksom deras fallenhet för densamma. Vissa utmärkte sig dock mer än 
andra. Robert Mugabe och Alexander Lukasjenko bildade ett självklart radarpar. 
Metodiskt och beräknande började de bägge herrarna angripa de bärande väggarna i 
västra flygeln. Andra kastade ivrigt konstföremål omkring sig och urinerade på den 
parkett Ludvig XIV hade låtit lägga trehundra år tidigare. Porfyrdammet yrde kring en 
teheransk mullas vinkelslip. Sommeliererna hostade blod, då det av vinsamlingen som 
de ännu inte hunnit bära i säkerhet konfiskerades av några som visste hur man 
konfiskerade värden och sedan förstörde dessa, vilket man också gjorde, varför 
glaspulver formligen snöade från sönderslagna vintageflaskor.  
 Vissa sökte sig till avlägsnare delar av slottet: En högröd och ursinnig Slobodan 
Milosevic, upprörd över att han nyligen hade åkt på kritik i parlamentet i hemlandet, 
ledde ett flertal småpåvar från bortre orienten på förstörelserunda i det rum som 
huserade slottets statysamling. En efter en föll konstskatterna offer för den aggressive 
storserbens framfart med hillebard och svärd, samtidigt som hans mer primitiva 
följeslagare tog lokalen för en västlig bekvämlighetsinrättning och sporadiskt utsatte 
golv och väggar för fekala utfall.  

 Utanför, i vad som var kvar av 
trädgården, hittade slutligen herr 
Arlington herr Leijonmaahn i den 
nedtrampade leran. Den senare 
hade onekligen fått mer stryk än 
vad en människa skulle behöva 
utstå på ett enda dygn, och han 
såg ut därefter, när herr Arlington 
varsamt hjälpte honom på fötter. 
 ”Jag behöver en drink”, 

kommenterade 
världsmedborgaren sitt 
smärtsamma uppvaknande. 
 ”Vad god ni är mot mig, herr 
Arlington”, jämrade han sig sedan 
medan kvällens värd lade 
tryckförband på hans vänstra lår. 
”Vilken gåva till de progressiva 
ledarna från tredje världen. 
Menade ni verkligen allt det ni 
sade om Västs skuld till dem?” 
 ”Jag är en sanningens och 
hederns man”, sade herr 
Arlington. ”Bit ihop nu.” Herr 
Leijonmaahn vrålade av smärta.  
 Det flimrade för herr 
Leijonmaahns ögon då spriten 

 



tvättade hans sår. Långt bort, mellan ett par buskar, tyckte sig hans omtöcknade ögon 
se något väldigt märkligt: en två meter hög gam som tittade i hans riktning. Men han 
hann inte mer än konstatera detta innan slottets västra flygel rämnade med ett 
avgrundsdån, som följdes av applåder och ljudet av ryggdunkar. Robert och 
Alexander hade tydligtvis lyckats med sitt genomtänkta upptåg. 
 Herr Arlington skrattade glatt åt sina vänners förströelser. Herr Leijonmaahn fick sig 
avborstat lite lera, och fick sedan hjälp av företagsledaren att ta sig in vad som fanns 
kvar av slottet.  
 Inne i Krigets sal ropade James Arlington: ”Mina vänner! Nu är det dags att avtäcka 
den hemliga presenten! Samlas här allihopa!” 
 Till allmän beskådan fortsatte den muskulöse vakten att skrika om en kvarn, 
samtidigt som han osnyggt och efterblivet slet av presentpappret.  
 Där stod den: en överdimensionerad jordfräs, med blänkande skär och skinande lack. 
Syftet med gåvan var uppenbart, och utan att ens tacka kastade sig diktatorerna det 
snabbaste de kunde mot förstörelsemaskinen.  
 Alla ville de ha en plats i det fortsatta skändandets omedelbara epicentrum. Någon 
fick igång motorn, och i väg bar det, med diktatorer sittandes i alla skrymslen och 
vrår, både invändigt och utvändigt på fordonet. Hela tiden fortsatte slagsmålet om att 
framföra denna Versailles banemaskin, och hela tiden var där ett tjugotal 
rattpretendenter. Många ramlade av, för att sedan springa efter maskinen för att återta 
sin plats i det livliga nollsummespelet. Parketten frästes sönder under framfarten. In 
genom ett gigantiskt par ekdörrar for man, rokokosoffgrupper maldes sönder under de 
klyvande skären, och alla var för upptagna med att slåss om förarsätet för att ha någon 
kontroll över varthän det bar. Sågspån yrde och irriterade luftvägarna hos 
autokraterna i bärsärk. Man grävde efter hand allt djupare ner i golvet, samtidigt som 
alla skrek och gastade i eufori och tävlingsförlustelse.  
 Plötsligt fastnade jordfräsen helt och hållet, så att många med ett ryck kastades av, 
medan andra fick pisksnärtskador. Kampen om förarplatsen kulminerade i ett 
regelrätt, blodigt krogslagsmål, vilket fick en ännu mer apokalyptisk prägel då golvet 
plötsligt rämnade, varpå hela ekipaget försvann ner i källaren. 
 Ljudet av glassplitter skar in i öronen på de sorgsna vinkännarna, då de såg sällskapet 
och dess färdmedel braka in genom taket till vinkällaren och krossa alla de vinflaskor 
som fanns kvar av Ritz’ en gång så praktfulla samling som man hade evakuerat hit. 
Flera sommelierer fick slag och dog på stället. Andra skulle längre fram komma att 
alkoholisera sig på billig cava. När dammet började lägga sig och diktatorerna återfått 
sin relativa sans efter chocken, tog de sig ur den demolerade källaren och upp på 
markplan, redo att hänge sig åt fortsatt skandalöst beteende.  
 
Under tiden som de puerila despoterna roade sig inne i slottet, hade herrarna 
Leijonmaahn och Arlington återigen sökt sig ut i trädgården. Denna hade ytterligare 
avfolkats eftersom de flesta företagstoppar börjat dra sig hemåt; de roades föga av att 
man slog sönder västerländsk kulturhistoria, samt värden som deras moderbolag 
investerat miljardbelopp i.   
 ”Ho-ho-ho-ho!” hörde de en brittisk adelsstämma ropa, ”vilken fascinerande afton! 
Den gick verkligen inte i samma tecken som Pd Universal Enterprises fester från 
fordom. Överflöd var förvisso också då ett bärande tema, men av mindre vulgär art. 
Men inget ont i det, inte alls. Under rävjakterna i min ungdom...”  
 Lord ’Sex började prata om sig själv och vandrade vidare ut i natten. Det blev tid för 
herr Leijonmaahn att tala: 
 ”Säg mig, herr Arlington, vad har jag egentligen fyllt för funktion här ikväll? Jag har 



förvisso haft mycket trevligt, och klagar på vare sig gästerna, gästfriheten eller den 
frihet gästerna tagit sig, men jag undrar icke förty, varför ni skickade den där 
depeschen till mig från första början?”  
 ”Jag ville att ni skulle se mitt engagemang för tredje världens fromma”, svarade herr 
Arlington. ”Därtill inser jag, som den gode affärsman jag är, att mitt företags 
renommé skulle hjälpas ytterligt, om en av våra främsta kritiker bytte fot.” 
 ”Så ni tror alltså att ni köpa mig, trots allt?” 
 ”Ja, det är säkert möjligt, men det var det inte det jag tänkte. Jag vill att ni ansluter er 
till mig av fri vilja, eftersom min altruistiska omvändelse är helt uppriktig. Ni har nu 
chansen att förändra Pd Universal Enterprises och världen, i den riktning ni önskar.” 
 ”Planekonomi! Mor!” vrålade herr Leijonmaahn. 
 ”Pd kommer förvisso att fortsätta vara ett företag, och således är vinsten ett 
nödvändigt ont. Men har jag inte gett uttryck för sant socialt företagaransvar idag, så 
säg? Är ni med mig, herr Leijonmaahn? Jag betalar mycket bra.” 
 Herr Leijonmaahn funderade. Han var nu inte dummare än att han förstod att för 
James Arlington var vinsten, oavsett vad denne sade, fortfarande något högprioriterat, 
vilket var ondskefullt. Den generositet företagsledaren tidigare visat prov på, i fråga 
om bistånd till de förfördelade stackars diktatorerna, hade emellertid imponerat på 
honom. Men, frågade han sig, varför måste detta bistånd vara villkorat? Han såg det 
som en rest från ett kolonialt arv, som trots alla hans ansträngningar - till exempel 
hans mångåriga kamp mot äganderätt och omskärelseförbud i Väst - ännu fanns kvar.  
 Han bestämde sig således, trots frestelsen, för att tacka nej. 
 Just då hördes en sluddrande, bullrande stämma: 
  ”Tack, herr Arlington, för denna underbara kväll! Och tack för allt ert generösa 
bistånd!” Det var återigen Robert Mugabe. Han nämnde en mycket hög summa, i 
dollar, som fick till och med herr Leijonmaahn att vissla till.  
 ”Ingen orsak, Robert. Vad tänkte ni göra med alla era pengar? Fördela eller 
investera?” 
 ”Både och faktiskt. Ena halvan ämnar jag investera på New York-börsen i en portfölj 
med väl avvägd riskspridning och lång tidshorisont…” 
 ”Det låter klokt”, sade James Arlington, som hade inlett sitt imperiebyggande på just 
Wall Street med spekulation i högvolatila optioner. Herr Leijonmaahn förstod 
ingenting. 
 ”… den andra halvan tänkte jag, det första jag gör i morgon bitti, växla till 
zimbabwisk valuta.” 
 ”Det skulle jag inte göra om jag vore ni”, sade herr Arlington och herr Leijonmaahn i 
kör. Till och med den senare förstod dårskapet i detta. 
 ”Syftet är att köpa nya tryckpressar av Zimbabwes tryckpresstillverkare, för att 
producera mer sedlar, och pumpa upp en inflation utan motstycke i historien! 
Effekten, så snart pengar har upphört att existera som betalningsmedel - vilket är 
ironiskt eftersom de sekunderna innan kommer att ha funnits i överflöd - blir ett totalt 
jämlikt samhälle, utan arbetslöshet, där ingen tror sig förmer än någon annan! En 
effekt, som jag även hoppas mycket på, är att den fattigdom som det korkade Väst, 
med sina inskränkta mått för tillväxt och mänsklig utveckling, kommer att stämpla oss 
med, i slutändan leder till att vi får ännu mer bistånd. Och till slut kanske jag, om jag 
har tur, kan krönas till kung!”  
 Här gned den altruistiske despoten sina händer. 
 ”Ja, ni gör vad ni finner bäst med era pengar”, sade James Arlington lakoniskt. 
 ”Men vad för slags faustiansk pakt har ni tvingats sluta med denne kapitalets 
Mefistofeles för denna möjlighet att uppfylla alla era och ert folks drömmar?” orerade 



herr Leijonmaahn frågande. ”Vilka damm- och motorvägsprojekt har ni tvingats gå 
med på att låta honom finansiera, till gagn för storindustrin?” 
 ”Ingenting”, sade Robert. ”Jag fick en postväxel i fickan bara. Vissa principer måste 
jag ju värna om, och det förstod nog herr Arlington.” Med detta sagt vandrade 
afrikanen sin väg. 
 Herr Leijonmaahn såg med beundran på företagsledaren. ”Ni är alltså altruist, herr 
Arlington. Ni är en sann botgörare.” 
 ”Ja, hm”, sade James Arlington. ”Det påstådda villkorade biståndet var egentligen 
bara en chimär för att de mer cyniska delarna och marknadshetsarna inom företaget - 
till vilka jag måste erkänna att jag förr räknade mig själv - inte skulle ana att jag 
försöker hjälpa de behövande, att jag vill sträcka ut en hand. De flesta av mina vänner 
har, precis som Robert, inte behövt underkasta sig villkor eller förtryckande 
västerländska normer. Jag har sett ljuset, och jag vill att ni ska hjälpa mig att hjälpa 
fler utsatta. Vill ni bli min etiske konsult, och bistå mig i min kamp mot Mammons 
lakejer, först Pedér P’de och hans hantlangare på elitkonstellationens kommande 
konselj, och därefter - vem vet - andra människor som inte förstår värdet i det vi gör, 
och den utopi som ligger inom räckhåll? Tror ni inte att det är vad er till evigheten 
förpassade mor skulle ha velat?” 
 ”Mor!” skrek herr Leijonmaahn ångestfyllt.  
 Sedan tog han herr Arlingtons utsträckta, finlemmade hand. 
 

 
 
 



KAPITEL 3 LUFTSKEPPET HINDENBURG 
 

 
Herr Leijonmaahn vaknade klockan tre på eftermiddagen. För andra gången på lika 
många uppvaknanden hade han ingen aning om var han befann sig någonstans, och för 
andra gången låg han på en divan, placerad i mitten av ett stort rum, vilket denna gång 
hyste stora fönster mot världen utanför. Panoramavyn visade moln, änder och kajor 
som susade förbi i onaturligt hög hastighet. Vår runde världsmedborgare utgick från att 
detta var en dagen-efter-hallucination, och bestämde sig för att omedelbart ta itu med 
sitt huvudvärkande bakrus. 
 Han blickade ut över kanten på sitt ejderdunstäcke, uppdraget till näsan av någon 
omtänksam hand, och såg lösningen på sitt bryderi placerad på ett bord några meter 
bort: en karaff fylld med vin, en annan fylld med druvsaft, och vindruvor och russin i 
en skål. Ett glas och en assiett stod även de framdukade. Men denna återställande 
frälsning var ju så långt borta! Hur lösa detta fruktansvärda allokeringsproblem, och 
därmed få ordning på livet, nu när eskapismen måste upphöra till förmån för den hårda 
vardagens vedermödor? 
 En dörr öppnades. Herr Leijonmaahn kisade närsynt med sina små, kletiga, blanka 
ögon, och förstod efter ett tag, med avstamp i sin elitistiska världsbild, att det måste 
vara en tjänare som kommit in, eftersom denne bar svart hy. Betjänten gick fram till 
bordet, fyllde glaset, lade vindruvor och russin på assietten, innan det hela bars fram 
till herr Leijonmaahn, som skrek av skräck.  
 Varför då? Jo, den hjälpsammes ansikte var nämligen fasansfullt deformerat. Vad som 



borde ha varit - ja kanske rentav en gång hade varit? - en jämn svart hy, utgjordes 
istället av ett månlandskap av kvisslor, blåsor och bölder, vilka varade och färgade av 
sig på herr Leijonmaahns täcke. Vår världsmondänitet kröp in under detta och vrålade 
av impotent rädsla när monstret lutade sig fram över honom.  
 Men då herr Leijonmaahn till slut förstod vad det hela syftade till, tog han mod till sig 
- och han tog det ur en tusenårig aristokratisk källa av historisk tapperhet, mandom 
och kurage. Han stack upp huvudet, precis så mycket att hans torra strupe kunde 
fuktas av några deciliter vin, dekanterade av en omtänksam, missbildad hand.  
 ”Tack så mycket”, sade han sedan, och gömde sig återigen. Smällen i dörren strax 
därpå gav vid handen att tjänaren hade lämnat rummet. Vår vällustige men fege svirare 
tittade återigen ut genom fönstret och såg två svarta stridsflygplan i ögonhöjd. Han såg 
genast bort, utan att processa informationen. 
 Han funderade på hur kvällen innan hade slutat. Han drog sig till minnes någonting om 
en överenskommelse med James Arlington. Utöver detta var minnespaljetten 
emellertid ganska utsmetad. Herr Leijonmaahn erinrade sig att han efter sitt sista 
konfrontativa möte med en sommelier blivit så drucken att han förirrat sig, och förirrat 
sig så att han däckat utan att ha en aning om var han var. Var var nu detta ”var” 
någonstans? frågade han sig. 
 ”Det ska jag berätta för er”, sade James Arlington, som ljudlöst gjort entré, lika vacker 
som kvällen innan, och, iförd en lågt sittande vit kalvläderbyxa som smet åt på de rätta 
ställena, plötsligt stod invid divanen. ”Köp!” sade han sedan. 
 ”Vad?” sade herr Leijonmaahn. ”Var är jag någonstans, herr Arlington? Och vad därtill 
är det ni uppmanar mig till att köpa?” 
 ”Sälj”, svarade den tillfrågade. ”Ställ ut sex miljoner optioner med löptid tre månader.” 
 ”Jaha?” sade herr Leijonmaahn. ”Jag får väl ringa Wolfgang Leijonmaahn II, min far, 
bankiren av Berlin!” 
 ”Läck lite om Pd Militarias nya bonusprogram till pressen.” 
 ”Lita på mig”, svarade herr Leijonmaahn, då han äntligen tyckte sig ha förstått vad 
leken gick ut på, och gjorde en försiktig honnörsåtbörd med högerhanden. 
 ”Förlåt mig, herr Leijonmaahn”, sade herr Arlington. ”Jag hoppas att ni ursäktar om 
jag jobbar lite via min öronsnäcka samtidigt som vi i det följande engagerar oss i en 
saklig och för bägge parter givande konversation. Jag var tvungen att - sälj! - korrigera 
ett par miljardflöden. Sälj! Sälj! Köp! Sälj! Inflation! Lägg ner!” 
 ”Det är ingen fara, herr Arlington”, sade den nedbäddade gästen, som man får förmoda 
erfor en känsla av dumhet och underlägsenhet, ovanlig för en man av hans ego, inför 
den arlingtonska affärsgestalten och skärpan. 
 ”För att på enklast möjliga vis besvara er fråga så befinner ni er på mitt luftskepp, 
luftskeppet Hindenburg, där ni bröt er in på något mirakulöst vis i natt, och föll ihop 
under buteljens tyngd. Man fann er här i divanen i mitt gästrum och lät bädda åt er.” 
 ”Jaha”, sade herr Leijonmaahn lakoniskt, då ingenting han själv gjorde längre 
överraskade honom. Gästrummet som de befann sig i, var, konstaterade han, 
interiörmässigt sett ett vågat grepp. Det var också så, att de statsmän och 
företagsrepresentanter som haft äran att där träda in, eller tillbringa en natt, 
imponerades av James Arlingtons annorlunda smak. Enorma romantiska och barocka 
porträtt som berättade om ägarens drömmar prydde väggarna, och delgav betraktaren 
historier om allt från erövringar, segrar och brinnande slagfält, till blomsterängar, frihet 



och havsbris.  
 Det av Pd Universal Enterprises ägda luftskeppet Hindenburg var, som så mycket 
annat av det som koncernen förfogade över, överdrivet påkostat, dånande vräkigt, och 
vulgärt i sin prålighet. Enkom kabinen mätte hundra gånger femtio meter, och var sex 
däck hög. Gasballongen i titan som bar denna väldiga, luftburna boning var i sin tur 
över en kilometer lång. Den påstods av nostalgiska skäl vara fylld med vätgas, var helt 
svart, och pryddes av en stor, helt vit företagslogotyp. 
 ”Vart är vi på väg någonstans?” frågade herr Leijonmaahn. 
 ”Till Arx P’de, min gode etiske konsult, Pd Universal Enterprises högkvarter utanför 
den spanska Medelhavskusten”, svarade herr Arlington, och räckte över en tilltagen 
morgonwhisky till sin gode gäst. 
 ”Konsult, ja, just det ja. Är det inte otroligt vilka eder berusningen förmår en att avge, 
så säg?” 
 ”Förvisso, men det är trots allt så, att en gentleman av er kaliber är bunden också av 
löften som ackompanjerats av litervis med dyrt årgångsvin. De hårda 
marknadskrafterna kräver därtill att man gör skäl för sin lön, och således är ni, i detta 
nu, på väg mot ert första uppdrag. Ni ska nämligen hjälpa mig att lägga upp en 
handlingsplan för att finna de förlorade klausulerna i Bernárd P’des testamente.” 
 ”Negrer och diamanter!” utbrast herr Leijonmaahn, plötsligt nervös. ”Men på min 
ära… hur kan en etisk konsult då vara till hjälp? Har ni dragit mig vid min poriga näsa, 
herr Arlington? Jag trodde att det var min lott och förmån att rådge er i fråga om socialt 
företagande, biståndsprogram och andra objektivt goda ting? Vem var förresten den där 
negern som släckte min törst i det nära förflutna?” 
 Hade man varit riktigt skarpsynt - ovanligt idag - hade man trott att herr Leijonmaahn 
i och med denna vändning försökte byta samtalsämne. Herr Arlington svarade 
emellertid på frågan, samtidigt som mat bars in på silverbrickor av stroppiga 
livréklädda betjänter, till ljudet av en modest fanfar. 
 ”Hindenburg bär på många hemligheter, förborgade även för mig, då det är en 
institution som stammar från vårt företags grundares era. Här finns utöver vanställda 
tjänare också hemliga rum, mystiska bibliotekarier och hyllmeter med litterär visdom, 
såväl som - sägs det - en och annan vandrande vålnad!” 
 Rysande av rädsla avslutade herr Leijonmaahn sin tredje whisky, och kastade sig in 
under ejderdunsfällen. 
 ”Huu”, rös han från bakom det tjocka täcket, vilket han nyttjade som skydd mot 
fasorna i världen utanför. ”Hur vågar ni bruka en så tydligtvis hemsökt boning som 
transportmedel? Tack”, sade han sedan då hans frukost bars in: äggröra med grädde 
och smör, en hög stapel plättar med lönnsirap och blåbärssylt, en kopp choklad, 
äpplepaj, fläskkarréer stekta i vitlökssmör och tre rejäla välkryddade snapsar från 
Nordeuropa. 
 ”Metafysiskt tror jag på en objektiv verklighet”, svarade herr Arlington för att 
förklara att han inte räddes spöken eller andra fantasifoster. Man får förmoda att herr 
Leijonmaahn inte förstod vad hans värd menade, eftersom han låtsades att han inte 
hörde. Ämnet föll således, och en tämligen stel tystnad lade sig över scenen. Ty vad 
skulle två så omaka personligheter egentligen språka om i enrum när såväl det triviala 
som det konkreta uttömts för stunden? 
 De bägge herrarna satt så i värdig respektive smaskande tysthet ett tag och 



inmundigade sina morgon- respektive middagsmål. Erfwin Leijonmaahn IV funderade 
brytt över det gångna dygnets tvära kast: hans mors våldsamma frånfälle, hans nya 
bekantskap i herr Arlington, såväl som den kraftiga motsättning som uppkommit 
mellan hans vurm för Afrikas fattiga folk och hans nya åsikter, brunare i politisk färg 
än den chokladfondue man just höll på att förbereda i luftskeppets kök, och som snart 
var tänkt att runda av kosmopolitens dekadent sena frukost.  
 Detta var inte första gången herr Leijonmaahn till följd av en närståendes död 
omfamnade en totalitär ideologi. Det förra sammanbrottet hade emellertid gått i 
blodröda toner, som aldrig helt suddats men väl spätts ut till mer moderata nyanser, 
varför han fram tills för ett och ett halvt dygn sedan haft en rejäl, om än i denna 
märkliga värld relativt måttlig, slagsida åt vänster i sitt dagliga retoriska värv. Också 
den gången hade ödet fört in honom på en kringflackande levnadsbana, och han hade 
styrt stegen österut, initialt till Moskva. 
 I ett fundamentalistiskt, nystalinistiskt kollektiv hade han hamnat, utan att själv 
riktigt förstå hur det hade gått till. Det var kretsar där krav på puritansk-spartansk 
renhet överskuggat allt annat, tillsammans med fokus på ett diffust framtida slutgiltigt 
mål, endast känt av ledarskapet, och oundvikligen en vurm för det fula, svaga och 
värdelösa i människans själ. Herr Leijonmaahn hade mest förtärt alkohol och 
narkotikum, bekvämt nedsjunken i den behagliga, samhällsomstörtande bädd som var 
ruset. Istället hade den inom organisationen önskade politiska agendan inhamrats i 
kollektivet av en väldig, mystisk man i svart järnmask, som beundrats och fruktats 
mycket av sina lärjungar. Denne anonymitet hade av förklarliga skäl varit svår att 
komma in på livet - han hade haft något kallt och ondskefullt över sig och ständigt 
mumlat om stjärnor, kraftströmmar och himlakroppar. 
 ”Ja, det är alltså Bernárd P’des testamente som reglerar Hindenburgs beskaffenhet och 
många andra aspekter av vårt företag” väckte herr Arlington sin gäst ur dennes 
dagdrömmeri. ”På gott och ont, skall sägas. Jag och elitkonstellärerna följer testamentet 
som vore det lag; ständigt letar vi efter nya intrikata sätt att kringgå det, i den mån det 
är möjligt. Och det är där ni kommer in i bilden, min vän.” 
 ”Jaha?” sade herr Leijonmaahn, som började känna hur det puttrade inom honom av 
den där underbara känslan av nya, tilltagande alkoholpromillehalter i blodet. ”Men låt 
mig då först säga er detta, herr Arlington!” 
 ”Ni vill att jag skall bli er etiske konsult, er medkännande sköld gentemot 
marknadskrafterna. Jag säger er likafullt nu, att jag inte ämnar bli en del av ert 
penningamaskineri, inte vara den som skänker ert värv ett socialt alibi, och på så vis 
bidrar till er ökade profit. Nej, märk mina ord, företagare, skall jag arbeta i det etiskas 
tjänst, måste det ske på vissa villkor, utan hänsyn till vinst och kalkyl, enbart för den 
lilla människans bästa. Sann altruism - det kommer jag att predika!”  
 Så anförde herr Leijonmaahn där han låg i hela sitt majestät. Han sänkte en snaps 
kryddat brännvin och mötte sin arbetsgivares blick. 
 ”Vad vill ni då att jag skall göra, min konsult?” frågade herr Arlington med uppriktig 
undran i rösten. ”Vad är det största brott mot etiken ni anser att jag i ignorans och 
arrogans begår som företagsledare?”  
 ”Ja-a? Var börja? I princip allt det ni gör är av förkastlig natur. Men efter det jag såg 
igår vet jag ändock att ni har ett medkännande inre som kan lockas fram. Därför säger 
jag er: den obestritt vidrigaste delen av ert imperium utgörs av de privata arméer ni 



förfogar över, och när som helst kan sätta in i tjänst för så kallade brott mot mänskliga 
rättigheter! En penningens armada, involverad i imperialismens tjänst världen över. 
Ack, mitt abnorma vänsterhjärta blöder! Detta måste omedelbart få ett slut.” 
 ”Ni syftar på Pd Militaria, ja? Om ni med ’i imperialismens tjänst’ menar att företaget 
är vinstdrivande, så har ni i sanning rätt. Pd Militaria är en hörnsten i Pd Universal 
Enterprises. Jag trodde emellertid inte att detta skulle vara det största föremålet för ert 
hat mot oss, även om jag kan förstå det kontroversiella i ett företag som avsatt 
despoter, stoppat folkmord och liknande. Allt finansierat av den fria världen i syfte att 
sprida demokratiska ideal.”  
 ”Den fria världen! Demokrati?” fräste herr Leijonmaahn. ”Är ni då så inlåst av denna 
föreställning att ni inte kan se bortom de vackra orden och med era finlemmade händer, 
i metaforiska termer, greppa deras sanna betydelse? Den ’fria’, kapitalistiska värld ni 
omhuldar så, är inget annat än det största hotet av dem alla mot stabilitet och jämlikhet 
i tredje världen. Hur många gånger har era trupper inte, utan det berörda folkets 
godkännande, under kosingens banér avsatt dess älskade ledare? Brotten som begåtts i 
Pd Militarias namn är så många att en intellektuell såsom jag själv till och med 
beklagligen kunnat försörja mig och min ätt på att breda ut mig kring dem i volym efter 
volym. Ta till exempel fokusen för mitt senaste verk: de fyrtio människoliv som gick 
till spillo på den afrikanska kontinenten förra sommaren, när Pd Militaria på Västs 
kommando involverade sig i en inomstatlig kris, som inte angick några andra än de 
inblandade stamhövdingarna med vidhängda folk! Tvi!”  
 ”De fyrtio förlorade människoliven är givetvis beklagliga…” sökte herr Arlington 
försvara sig, men han avbröts av sin allt ivrigare, allt mer beskänkte konsult. 
 ”Pd Universal Enterprises ser enbart människorna i dessa länder som brickor i ett 
spel, som möjligheter till profit, pengar och guld. Guld! Skola det nu vara så att det vid 
något enstaka tillfälle varit så att fred etablerats i den form ni definierar begreppet, så 
har detta likväl skett inom ramen för vinstintresset, vilket är ett långt allvarligare brott 
än de som ländernas alltid och för evig tid rättmätiga ledare eventuellt kan ha gjort sig 
skyldiga till, i sina respektive kamper för rättvisa och gloria!” 
 ”Kamp för rättvisa, säger ni?” Herr Arlington lät på intet sätt upprörd när han sade 
detta, utan tittade bara lite sarkastiskt på sin verbale moatjé, med armarna i kors och 
underarmsfibrerna musicerande till någon inomkroppslig harmoni. ”Syftar ni till 
exempel - för att anknyta till er senaste tusensidiga bästsäljare - på den miljon 
människor som omkom i gasattacker, grytor med kokande olja och enorma 
svältkampanjer, initierade av den av er omnämnde älskade ledaren innan Pd Militaria 
störtade mördaren i fråga och instiftade en konstitutionell republik?” 
 ”Ja. Hurusom: Vad som instiftades var blott förrädiskt institutionaliserad äganderätt i 
en demokratisk svepning, ackompanjerad av vissa andra läpparnas bekännelser till 
gamla grekiska principer. Men säg mig, vad är en fattig mor i kåkstaden betjänt av 
rösträtt och yttrandefrihet, när kampen för det dagliga brödet upptar all hennes tid? 
Nej, herr Arlington, bara den bolsjevikiska, förlåt, ekonomiska demokratin, möjliggör 
sann rättvisa. Jag är säker på, att om landets ledare fått fortsätta länge nog att 
tillsammans med folket utveckla sin egen version av styre och maktdelning, så hade de 
uppnått ett samhälle, föredömligt för hela regionen, ja, rent av världen.” 
 ”Så det var alltså till nackdel att grannstaterna omfamnade samma modell efter Pd 
Militarias ingrepp, och att handeln knöt regionen samman till Afrikas tillväxtmotor, 



och för övrigt vår största marknad på kontinenten?” Herr Arlington väntade intresserat 
på svaret. Herr Leijonmaahn tog ytterligare fyra snapsar för att dämpa sin frustration 
över att hans unge, naive chef inte förmådde se de komplicerade dimensioner han 
försökte göra honom uppmärksam på, och fortsatte: 
 ”Det är tydligt att ni genomgår er objektivistiska ungdomsrevolt”, sade han till 
tjugoåttaåringen. ”Lyss till er själv. ’Vår marknad’, ’tillväxtmotor’, ’äganderätt byggd 
på likhögar av barn’. Ert sinne är förgiftat av dessa rovgiriga begrepp. Ni införde 
folkstyre, ja, men med västliga förtecken. Hur vet ni vad som passar i Afrika?” 
 ”Det vet ju naturligtvis ingen, och det var därför Pd Militarias centralkommando 
yrkade på just demokrati. Och så fick också folket sin första chans i historien att säga 
sitt, i allmänna och fria val. De råkade välja en socialliberal samlingsregering, nu när 
möjligheten att utnämna företrädare via röstsedeln för första gången stod dem till 
buds.”  

 
Pd Universal Enterprises president tystnade. Kanske frågade han sig vad hans 
konsults nya drag skulle bli i denna ganska polariserade ideologiska kamp. Visst 
överdrev herr Arlington sin personliga vurm för demokratins humanitära bit, men han 
hade genom sina år som företagare märkt, att demokratier var betydligt pålitligare och 
enklare att göra affärer med än så kallade alternativa styrelseskick. Man kunde räkna 
med att ens industrier inte skulle nationaliseras och att ens företrädare i landet inte 
skulle skjutas, hängas eller begravas levande i någon lokal zombieritual till någon 
kattguds ära. I regel var demokratier också trevligare, och bekvämare, att besöka. Herr 
Leijonmaahn var emellertid av en annan åsikt: 
 ”Nu skall jag berätta något för er, herr Arlington, som det kanske tar tid för en 
vinstens jägare som er att ta in: Valfriheten är en illusion.” Han tog en lång konstpaus, 



och väntade på att uttalandet i fråga skulle ha effekt. Herr Arlington tecknade 
emellertid blott åt honom att fortsätta. En klassisk harang följde: 
 ”Ty! Valfriheten är en bluff, en fabrikation av storkapitalets imperiebyggande 
propaganderi, fårakläderna på den ulv som är rovdriften, vilken hela tiden jagar nya 
offer och sprider sin giftiga saliv över de utsatta. Varhelst den drar fram, skapar den 
fattigdom. Valfrihet finns nämligen inte, begreppet är skapat för att få oss att tro att vi 
har makten över våra liv, när det egentligen är ni, och alla andra storkapitalister, 
industrialister och patroner, som sitter på den egentliga makten. I skydd bakom 
folkstyret drar kapitalet fram. Endast genom ett målmedvetet och slutgiltigt krossande 
av den borgerliga demokratin öppnas den socialistiska vägen, på vilken vi kan färdas 
mot ekonomisk demokrati och sann rättvisa! 
 ”Mitt första råd till er, i egenskap av etisk konsult, skulle därför vara att omedelbart 
sätta Pd Militarias trupper i socialismens tjänst, under de fattiga ländernas kommando, 
som ett värn mot Väst och som en befrielsearmé, med ett enda mål för ögonen: global 
socialism!”  
 Mot slutet av detta högljudda anförande stod herr Leijonmaahn rödflossigt upp, extra 
högröd i ansiktet, med en blick i sina smala ögonspringor som relativt sett gjorde herr 
Leijonmaahn mindre ful än den skulle ha gjort snyggare män, såsom herr Arlington som 
med sin skarpa, havsblå blick betraktade sin anställde, vilken aningen generat åter lade 
sig ner efter utspelet.  
 ”Ni tycks ha missförstått vidden av min makt”, sade herr Arlington. ”Vad jag än 
skulle vilja göra med Pd Militaria så är det inte mitt bord. Oaktat det inflytande jag har 
över resten av Pd Universal Enterprises, har jag nämligen intet över trupperna.”  
 Han knöt näven och blundade i ett tillfälligt uttryck för otillräcklighet, som 
naturligtvis inte passade hans övermänniskogestalt överhuvudtaget. 
 ”Trude Military, Pd Militarias elitkonstellär, försvarar principfast den maktdelning 
som finnes inom företaget. Detta innebär att hon lyssnar till mig på ett rent 
affärsmässigt plan, och håller mig med den eskort och säkerhetsservice som jag i 
egenskap av president har rätt till. Hon skulle likväl hellre torteras än låta mig sätta 
min fot i någon av Pd Militarias kommandocentraler, om jag inte kallade till en så 
kallad extrainsatt primärkonselj…” 
 ”Men, herr Arlington!” utropade herr Leijonmaahn. ”Varför kallar ni inte till en dylik 
konselj, och lägger fram era idéer?” 
 ”För det första är det era idéer vi påtalar, vilka jag på intet sätt har gett uttryck för att 
ha omfamnat. För det andra skulle det inte tjäna någonting till. Jag har ingen rösträtt, 
ingen makt och inte heller något ägande i Pd Militaria. Koncerndelen är och förblir 
särskild från min exekutiva portfölj. Förhållandet regleras i Bernárd P’des testamente, 
någonting man kan tycka att ni borde ha förstått vid det här laget.” 
 ”Vad tråkigt och torrt byråkratiskt.” 
 ”Men det var det jag skulle komma till innan ni avbröt mig med er socialistiska 
utgjutelse! Ert första uppdrag som min etiske konsult skall bli att utnyttja alla de 
kontakter ni tillskansat er under mångåriga levnadsbana, såväl som allt det intellekt 
som finns inom det försupna, sönderfallna skal till kropp som ni för tillfället förfogar 
över, till att hitta de tre försvunna klausulerna till testamentet.” 
 ”Jaha”, sade herr Leijonmaahn, till synes illa berörd. ”Varför fästs sådan vikt vid dessa 
klausuler, nu när ni ändå inte har någon aning om vad som står i dem, vilket man får 



förmoda då epitet ’försvunna’ ständigt appliceras på dem när de nämns, hatiskt i de 
vänstermedier för vilka jag hyser en sådan fäbless och i vilka jag ofta medverkar?”  
 Herr Leijonmaahn lät denna exceptionellt snobbiga fras kontrastera med en 
efterföljande högljudd rap. Han var nu mätt, och påtagligt på lyran av whisky och 
snaps. 
 ”Jo, förstår ni, min gode världsförbättrare, Bernárd P’de var en otrolig entreprenör, ja, 
i den positiva bemärkelse av ordet som jag vet att ni aldrig har använt er av.” 
 ”Och aldrig kommer att använda mig av heller för den delen. Det svär jag, vid min 
mors skändade lik!” 
 ”Hurusom”, sade herr Arlington. ”En dag för nära tjugo år sedan upptäckte Bernárd 
P’de att han hade missat ett avdrag i sin skattedeklaration. Förvisso rörde det sig blott 
om en spottstyver också för en daglönare, men detta var för denne visionäre 
byggmästare, pionjär och föregångsman, en så pass stor personlig prestigeförlust, att 
han helt sonika försökte förgifta sig med eter. 
 ”Han blev - tack och lov - bara illamående. I sin förtvivlan försökte han därpå skjuta 
sig själv i huvudet. Pistolen klickade, lyckligtvis, varför han istället försökte hänga sig 
ute på en av sina balkonger. Också detta misslyckades, turligt nog, och han föll istället 
handlöst från femtionde våningen och krossades mot kullerstenen därunder. Legenden 
förtäljer att det ska ha varit en makaber syn, och mängder av rika spanska damer lär 
ska ha svimmat då den välbärgade kroppen mötte marken i en kaskad av blod och 
exklusiva tyger.” 
 ”Ja, jag minns att jag och ungmarxisterna vid École Militaire firade med en 
underhållande akademisk revy om det skedda”, sade herr Leijonmaahn neutralt, som 
vore detta det enda sättet att möta beskedet om en kapitalists hädangång. ”Och på 
ungdomsfestivalen samma år hyste jag och mina ideologiska vapenbröder för första 
gången på länge hopp om en mer reglerad framtid.” 
 ”Vad trevligt att ni fann en sådan glädje i denna tragedi”, sade James Arlington torrt, 
och lite sorgset. ”Bernárd P’des död föranledde i vart fall att testamentet trädde i kraft 
som koncernens stadgar. Dessa reglerar bland annat att företagets president utser sin 
efterträdare, och herr P’de hade i sin sista vilja utsett sin son till detta.” 
 ”Ack ja! Ve!” gnydde herr Leijonmaahn, och torkade en tår - eller var det en pärla 
svett? - ur vänster ögonvrå. ”Jag sörjde detta val i veckor! Aldrig har jag varit så 
ledsen.” 
 ”Åren av tillväxt fortsatte i än högre takt under Ramón P’des ledning, fram tills den 
dag då Ramóns dotter som ni säkert vet mördades i Berlin och aktiekursen för de 
publika delarna av koncernen störtdök. Klokt nog hade jag investerat i säljoptioner 
som alla bedömt som värdelösa. Då Ramón på grund av denna personliga tragedi klev 
ner från presidentposten erbjöd han gråtande mig ämbetet, och jag accepterade, 
upprymd av återhållen stolthet. 
 ”Men jag skulle inte vara den jag är idag om jag inte alltid strävade högre. Mina 
misstankar och förhoppningar är att de hemliga klausulerna i testamentet ytterligare 
kommer att öka mitt inflytande i bolaget. Om så inte är fallet, och det visar sig att de 
faktiskt gynnar mina inomkonstellära antagonister eller rent av begränsar min 
ersättning, förstår ni säkert att jag är skyldig mig själv att bränna dessa bilagor. I vilket 
fall som helst vill jag komma över dem, och ni skall hjälpa mig!” 
 ”Negrer och diamanter!” utstötte herr Leijonmaahn. Han rodnade upp över öronen, 



som vore han väldigt besvärad. Han tycktes famla i desperation efter någonting att 
säga. 
 ”Ond bråd död tycks vara någonting som ligger i nära anslutning till 
presidentämbetet”, fick han tillslut ur sig, ”någonting som knappast förvånar en man 
med mina ideologiska glasögon som vet hur Mammon och marknadskrafterna får 
köttet och anden att förruttna.” 
 ”Ja, det ligger sannerligen någonting i det ni säger”, sade herr Arlington. ”Detta att 
förlora en närstående är en gryende tradition för den som axlar presidentmakten. Även 
jag har upplevt något liknande.” 
 ”Jaha, vad menar ni då?” sade herr Leijonmaahn till synes lättad - han pustade 
närmaste ut. ”Förtälj, o förtälj, utveckla er, på det att vi må inveckla oss i nya 
spektakulära avvikelser från det ämne ni ständigt tangerar.”  
 Hade herr Leijonmaahn någonting att dölja? Hur det nu än var med detta, bars i det 
ögonblicket på en given signal en ny bricka sprit in till vår runde gäst, uppbärandes 
nya snapsar, mindre till storleken men fler till antalet och därtill mer välkylda.  
 ”Åh, man tackar! Ni är givmildare än de mest strävsamma socialister jag någonsin 
känt; folk som sovit på golv och levt på bark och smutsigt vatten för att visa sina 
sympatier med den rättfärdiga afrikanska livsstilen.” 
 ”Ja, jag är ju i alla fall mer produktiv.” 
 ”Men berätta nu om er förlust!” insisterade herr Leijonmaahn. ”Inte för att jag ser det 
som en andningspaus för att dryfta verkliga ting, utan blott för att den nyfikenhet jag 
avser att ni med detta skall stilla är uppriktig till sin natur.” 
 ”Jag förstår”, sade herr Arlington, och blev därpå dramatiskt tyst. Han gick bort till 
fönstret och blickade ut över de franska sädesfälten långt under dem, och alpkedjan 
som med sina vita toppar kunde skönjas i all sin prakt vid horisonten. Han ignorerade 
helt stridsflygspiloterna som vinkande försökte få kontakt med honom i hopp om 
bonus och traktamente. Efter några minuter började han att berätta, långsamt och med 
eftertanke: 
 ”Den som gått förlorad för mig var den man som en gång i tiden var min bäste vän, 
min blodsbroder.” 
 ”Å-hå, å-hå”, manade herr Leijonmaahn, som för att gödsla den åker som var hans 
värds berättelse. ”Berätta, men för all del: ta er tid, jag ber, ta den tid ni behöver. Vad 
kan vara viktigare än detta?” 
 ”Hans namn”, sade herr Arlington mättat, ”var Konvo van Kaiser.” 
 ”Herr van…” utropade herr Leijonmaahn chockat, innan han lyckades tysta sina 
oregerliga läppar med sin valkiga, ringtyngda hand. Med ögon som tittade ut ur sina 
trånga hålor gjorde han allt för att verka oberörd i det följande.  
 Herr Arlington tycktes förvånande nog inte märka detta illa maskerade skådespel från 
sin nyutnämnde konsults sida, så uppslukad var han redan av sina egna ord - kanske 
hade han aldrig tidigare yppat vad han nu anförtrodde herr Leijonmaahn för någon själ, 
levande eller död. 
 ”Det är knappast en överdrift att säga att Konvo van Kaiser var den främste 
entreprenören åtminstone av sin generation, en egenskap som förkroppsligades av 
hans stora, högljudda, livsglada gestalt. Som han älskade tillvaron och alla dess 
möjligheter, och som han älskade skapandet - både inom företagandet och inom de 
estetiska disciplinerna. Därtill var han en god och trofast vän, ja, kanske den ende jag 



någonsin på riktigt tänkt på i sådana termer. Därför har jag mitt intellekt till trots aldrig 
kunnat begripa varför han försvann eller vad som hände med honom. Att dessutom 
abnorma summor försvann vid samma tillfälle förbryllar - och smärtar - naturligtvis 
likväl.” 
 ”Hrm”, harklade sig herr Leijonmaahn, ”ni vet alltså ingenting om er högt hållne väns 
frånfälle?” 
 ”Frånfälle?” 
 ”Frånvaro, förstås! Från plikterna! Mot er och koncernen menar jag självklart. Det 
vore en alltför snabb slutsats att dra att han hade förolyckats, och vad skulle en enkel 
världsman som jag själv veta om denne främlings öde?” 
 ”Det var flera år sedan nu, och även om jag inser att jag har varit närmast opassande 
öppenhjärtig med er - en utomstående - i denna fråga, tror jag att det är bäst att stänga 
detta kapitel för tillfället. Det smärtar alltför mycket att tala om det, men jag tror att vi 
kommer att få tillfälle att återkomma till ämnet i framtiden, nu när vi kommer att 
arbeta nära tillsammans.” 
 ”Ja, jag hoppas att ni finner er käre kamrat”, sade herr Leijonmaahn och korsade sig 
pliktskyldigast. 
 ”Ja, till denna dag är såväl han som pengarna dessvärre spårlöst försvunna.” 
 ”Den juden!” skrek herr Leijonmaahn och slog näven i divankanten.  
 ”Förlåt?” sade herr Arlington och tittade förbryllat, närmast misstänksamt, mot sin 
gäst. 
 
 
”Ja, ni sa ju det, att han var jude?” 
 ”Nej, det sade jag inte, även om så faktiskt var fallet. Han var jude av börd men detta 
var någonting han ansåg vara en irrelevant del av hans karaktär, något enbart hans allra 
närmaste, däribland jag själv, hade vetskap om. Således: Hur kände ni till detta?” 
 ”Jo, historiskt sett har ju judarna mer än något folkslag förskingrat och ockrat, så jag 
får förmoda att det var de enorma, försvunna summor ni nämnde som fick mig att dra 
denna brådmogna slutsats kring hans ättelinje.” 
 ”Det var en snabbt och fördomsfullt dragen slutsats, herr Leijonmaahn.” 
 ”Icke så, den bygger på empiri! Ni måste förstå, herr Arlington, att Jobs och Jakobs 
söner och döttrar ligger bakom mycket här i världen - aj, aj - ständigt har de varit ett 
bryderi för mig under mina år som socialt samvete och politisk demagog. Ta ett så 
målande exempel som fru Beteri i Afrika, ett offer för dessa Rothschilds, Lloyds och 
Rosenbaums. Judarna ligger bakom många hemskheter här i världen. Otaliga är de folk 
som fallit offer för de davidska ljusstaksbanérens giriga fasa, både på slagfältet och i 
finansens borgar!” 
 ”Nu låter ni faktiskt lite väl revisionistisk”, smålog herr Arlington på samma vis som 
människor vid sunda vätskor vanligtvis avfärdar ett oförståndigt barn, en halvpåläst 
nynazist eller - för all del - en fundamentalistisk sionist. 
 ”De korsfäste Jesus!” skrek den annars uttalat skeptiske agnostikern herr 
Leijonmaahn harmset. Frågan var om han inte hade förflyttat sina positioner lite väl 
långt bortom den konsekvent Israelkritiska men ändock progressiva fåran inom 
vänstern, för att istället omfamna uttryck och tillbörder tillhörande en annan 
socialistisk gren, nämligen den nationalistiska. 



 

 
 
”Lugn, herr Leijonmaahn, tänk på ert förfettade hjärta.” 
 ”Varför rycker ni egentligen ut till försvar för dessa kroknästa sionister?” gormade den 
hysteriske världsmedborgaren som nu tycktes ha glömt sin tidigare ilska gentemot den 
afrikanska rasen till förmån eller nackdel för den judiska. ”Ni har alla skäl att hata dem! 
Pro prio: van Kaisers - den juden - skandalösa men rastypiska stöld! Pro segundo: 
judarna låg bakom mordet på Ramón P’des dotter, inte sant?” 
 ”Nej, det var ett mycket löst sidospår i utredningen…” löd herr Arlingtons passus, 
snabbt avbruten av herr Leijonmaahns ordström: 
 ”… även om detta visade sig ha utförts av fem hottentotter, vilka till och med hade 
den dåliga smaken att kopulera med henne!” 
 Herr Leijonmaahn flämtade till, när han insåg vad han själv hade sagt, och drog täcket 
tätare omkring sig och upp över ögonen, varför han inte lade märke till de 
manipulativa, beräknande drag som plötsligt anströk hans värds och arbetsgivares 
ansikte, innan de sekunden därpå försvann.  
 ”Tror ni er ha funnit en parallell, min vän, till det dödsfall som just drabbat er egen 
familj?” sporde företagsledaren.  
 ”Ja, så måste det vara!” skrek herr Leijonmaahn och kastade sig ur divanen med 
oväntad spänst för att härröra ur en så krum kropp. ”Också Ramóns dotter mördades i 
Berlin - av hottentotter! Allt faller på plats! Pusslet är färdiglagt, ty vilka kan ha 
kontrakterat de inkompetenta negrerna annat än den judeliga vilken tycks ligga bakom 
allt skändligt som sker på denna jord i dessa dagar. De bjuder över mig på 
rubinauktionerna! De stjäl edera pengar! Och de mördar sina konkurrenters - och här 



åsyftar jag Ramón P’de och min far, bankiren av Berlin - närstående i profitens namn. 
Allestädes närvarande är den sionistiska bläckfiskens sugproppar över bankpalatsens 
glasrutor! I rummet! I tiden! Ahhhhh! Mor!” 
 Efter detta skolexempel i rabiat, hatisk, antisemitisk paranoia och snabbt och illa 
härledd kunskap, föll Erfwin Leijonmaahn IV ihop. Således såg han inte herr 
Arlingtons milda leende. 
 ”Herr Leijonmaahn”, sade herr Arlington och böjde sig ner på knä bredvid den på 
golvet liggande herremannen. ”Jag har redan lovat er att hjälpa er att straffa dem som 
mördade er mor. Om det är så att en judeliga ligger bakom detta, lovar jag att bistå er i 
skipandet av rättvisa, så snart ni hjälpt mig att finna Bernárd P’des testamente.”  
 ”Betyder det här att jag inte behöver hata hottentotterna något mer?” frågade herr 
Leijonmaahn hoppfullt. ”Kan jag undkomma denna inkonsekvens i min annars så 
fläckfria retorik?” 
 ”Jag är inte den att styra era val”, sade herr Arlington övertydligt, ”men personligen 
anser jag det vara slöseri med tid att hata istället för att producera. Betänk dock, att 
enbart om ni hjälper mig att finna klausulerna kommer jag att bistå er.” 
 ”Nåväl, då ska jag upphöra med all min förhalning och hjälpa er att finna dem. Kanske 
också snabbare än ni tror.” 
 Han tog ett djupt andetag, i vad han trodde var en imponerande konstpaus, och 
sluddrade sedan:  
 ”Klausulerna finns nämligen i min ägo.” 
 
 
 
 
 
 
 


