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Så sänkte jag Sovjetunionen –
den tidigare oförklarade historien om

Sovjetunionens plötsliga sammanbrott –
och hur jag gjorde det.

Intäkterna från denna bok går oavkortat till min tredje
hustru. Advokaterna tyckte att det var bäst så.



Denna bok är dedikerad till alla dem som väntade på
att Sanningen skulle uppdagas. Jag vill också nämna
restaurangen Malibu Diner, Hoboken, New Jersey, för
att den födde mig under dessa år av tystnad.



Inledning

Vi tror, önskar och vill att det vore annorlunda. Vi söker
en mening och kan inte möta vår egen mortalitet eller
de absurda samband som väver samman den historia
som en gång var vår samtid. Efter att allt det skett som
vi inte kan förstå lägger vi historien till rätta som det
passar oss och det som inte passar in saknas för evigt.
Därför berättas min historia för den skiljer sig och står
ut ty jag var där, vände världsordningen upp och ner
och är rättfram nog att inte lägga orden i vackra
snäckrader för att bekräfta en värld som aldrig funnits.
Berättelsen slås ner som en stör i gyttjan i den å som
rinner genom historien, du fattar tag i stören och läser
berättelsen och stören står där tills isen dragit den med
sig den nästa vårflod men då har även historiens å
svalt dig. Därför är den här berättelsen lika kortlivad
som du är men den förklarar ett skeende som stöpte
om vår värld. Det spretiga bly som krossat ben och märg
och stelnat i det som en gång var undergångens kalla
drag värmdes åter upp av den erotiska eldkastaren
och blyet sjönk sakta ihop för att bli en kula som drog
ner Sovjetunionen i Gorms brunn och vattnet slöt sig för
att jag skulle återuppresas ur Mimers brunn berättande
vad som verkligen hände. Inget kommer från ingenstans
utom något som inte kommer från någonstans utan
istället har sitt ursprung i annanstans. Livet har en
komplexitet som vi vägrar förstå för att kunna leva,
därför väljer vi att söka enkla lösningar på de stora
problemen och stora lösningar på det som inte är ett
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problem överhuvudtaget. Om man väljer att ha stora
lösningar på stora problem som att störta Sovjet-
unionen gör man ingenting åt de enkla problemen utan
lägger all kraft på det som betyder något i världen –
kärlek, erotik och njutningsbara alster från industria-
lismens produktionsgruvor. Kärlekens bröstvårtor
trycker sig mot vårt kött som förlupna muskötkulor
och blyet har bytt skepnad.

Danandet av det som blev vår gemensamma framtid
skilde sig från det historiska sambandet. Det nya
Europa danades av en hand som smekt mer i grenen
än utanpå men så är även världshistorien – endast de som
passionerat både älskar och slår ihjäl blir legender och
resten blir bara intet – aska på en åker. Vi låtsas att allt
sker på ett ädelt sätt men mycket lite av det som
påverkar oss är vackert.

Det enda vi kan göra är att förgylla momentet i
eländet men det krävs en karaktär som dubiös, hållfast
och vulgärt uthållig för att navigera genom över detta
hav av händelser. Om man verkligen vill ställa stora
imperier på ända. Jag kände att jag var ett utmärkt val
att bli Sovjetunionens baneman. Det var ingen tvekan
att om jag var rätt man på rätt plats i rätt tidevarv.

När den insikten kom var jag knappt åtta år. Tjugo
år senare var arbetet slutfört. Nu trettiofem år senare
berättar jag historien för er och det tog tio år från den
dagen jag insåg detta tills dess den danande handen
kom till någon större nytta för utomstående.

Livet är komplext. Det kräver svar och vi orkar inte
ens ställa frågor. Ibland är det så invecklat att vi ser frågan
men får migrän när vi funderar ut svaret. Vissa saker
måste man ta i om det än kan vara att omkullkasta stora
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We know what
happens to

people who stay
in the middle of
the road. They
get run over.

Aneurin Bevan



saker. Allt bygger på att man har en plan och det hade
jag. Efter det att jag genomfört den var jag lite trött på
att höra alla dessa detaljer så jag teg och det höll i
exakt sexton år. Så nu ska jag berätta hur det gick till.

Den fjärde juli 1962 mötte världen en helt ny utmaning
och den var orkestrerad av vår egen genpool. Datumet
fördröjdes med nästan tre veckor och när den väl skulle
anträda jordelivet vägrade den inträda in landnings-
sekvens. Den fortsatte att snurra runt och snurra runt
den rigida verkligheten som omger oss.

Det finns vissa som säger att den fortfarande snurrar
runt och vägrar acceptera det vi andra ser och dess tid
på jorden är en mörkläggning av något större som
kommer efteråt, något vi inte förstått än, men som
envetet hävdas vara ”Den nya världsordningen”. Alla
nya världsordningar hävdar bestämt att de är nya men
ofta är de vansinniga återupprepningar av det som en
gång varit och som vi redan glömt. Därför låter vi oss
tjusas av det som blänker och glömmer bort tid och rum
– precis som de masuriska dvärgarna som hamnade på
Västfronten när de minst anade det.

Detta hände samma år som Kubakrisen, som kom
senare där världen lärde sig att missiler inte är att leka
med. Den verkliga utmaningen hade dock redan borrat
sig ner i folkdjupet som en intellektuell missil i sin
strävan att utplåna makthegemonin och för att förgifta
motståndaren med hela sin verktygslåda med tricks
och undergrävande manipulationer, något som förut
varit helt okänt inom krigföringen.

Inom krigskonsten var det den största bataljmål-
ningen någonsin, den sträckte sig från Elbe till Berings
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sund, från Arktis till de grovhuggna klipporna på Goda-
hoppsudden, han fortsatte måla med breda penseldrag
och den underliggande befolkningen bytte färg.

De var inte längre enbart röda. De hade nu regn-
bågens alla färger, och målaren som hade målat med
de underligaste färgkomponenterna och vätskekombi-
nationer och fortsatte måla över lakan, tuttar och
blygd tills allt det gamla var utraderat. Därefter tog
han en drink och vilade några timmar för att sedan
vandra in på en diner i Hoboken, New Jersey, där han
satt i flera år utan att säga ett ord utan kommunicerade
med skrivna lappar. Han bara pekade på menyn, skrev
beställningarna på servetter och begärde en grekisk
sallad med dressingen bredvid, en tredubbel Martini,
ett mineralvatten, ett glas apelsinjuice och en kopp
kallt kaffe. Servitriserna undrade hur han skulle låta
om han började tala och ägaren var helt övertygad att
han var från West Virginia.
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Den grandiosa
planen tar form

Lerkulorna rullade över asfalten och det tog en nedrans
tid att göra ett bra hål i den nylagda vägbanan men som
barn ger man inte upp så lätt, när det feodala Sveriges
lortiga grusvägar blev asfalterade moderna vägar i
Folkhemmet. I slutet av 1960-talet ropade talkörerna
ut sitt hat mot frihet och demokrati allt dirigerat från
ondskans imperium och ambassader, partier, krönikörer
och politiker spelade med – i tron att den sovjetiska
hegemonin skulle krossa allt i sin väg. Alla var fega
och rädda för den våldsamma kolossen som när som
helst kunde sluka allt som gjorde motstånd. Den som en
gång gröpt hål i Folkhemmets vägbana hade uthållighet
att ta sig an stora uppgifter och jag kände att förtryck-
ets asfalteringsverk rullade över världen men jag för-
stod inte riktigt varför ingen gjorde något åt det utan
alla bara satt bredvid och bredde messmör på rutat
Leksands och låtsades som det regnade. Sakta närdes
tanken att någon borde göra slut på det. Jag förstod
inte riktigt hur det skulle ske och när men tanken låg
och beredde sig som en möglig ost där möglet perfore-
rade, omformade och omslöt tills osten blivit förbytt.

När jag som åttaåring fick mitt första biblioteks-
lånekort började jag samla ihop det jag behövde för
att ta tag i det. Jag lärde mig att läsa, det tog lite tid,
eftersom jag gick i en klass med stålverksarbetares
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avkomma som hade som enda ambitionen att bli stål-
verksarbetare och massera fram sin egen avkomma.
Säg inte att historien upprepar sig. Jag vandrade fram
i moddig snö förbi OK, bland sladdande Amazoner,
och gummistövlarna var flickaktigt ljusblå och det
stämde inte med min pojkaktiga utblick och självbild
så jag lät stegen dra och gummistövlarna gick som
ubåtar under modden som stävade mot ett anfall och
mitt eget anfall låg och väntade i folkbiblioteket.

Vägen ledde genom samhället var kantad av lykt-
stolpar som spred ljus där den gick som en mittbena
genom dalen, med stålverket på ena sidan och samhället
på den andra. Detta var före ordet miljöhänsyn, och
industri var fortfarande industri, så nere i dalen steg en
fontän av gnistor från stålverket när nytt skrot tappats
ner i smältugnen. Det började med ett gnisslande i tra-
versen, ett klonkande ljud när magneterna sög upp
skrotet från skrotgården, ett motoriskt skrammel när
traversen vandrade mot smältugnen och sedan gnist-
regnet när det släpps ner och det dova ljuset när skrotets
föroreningar brändes upp i smältan. En destruktion
utan pardon där ingen har någon möjlighet att påverka.
Skrotet låst i sin förstelning var ett offer för ett system
som ofelbart ledde till dess förgängelse, skrotet fraktades
fram och förgicks och skrotet kunde ingen göra.

Nytt skrot förs till skrotgården och processen upprepas
om och om igen till vi inte längre vare sig ser eller hör
vad som händer; vi hör bara ett dovt muller och ser
gnistregnet som förfaller lika naturligt som att våra
äppelträd står kvar i trädgården varje morgon.

Äppelträd är lojala. De överger oss inte.
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Där står jag i mina bögiga ljusblå gummistövlar utanför
Centrumbion som åttaåring i ett mörkt brukssamhälle
där intellektualitet är lika vanligt förekommande som
snöbollar i helvetet. Mörker är det ord som bäst
beskriver samhället, gran är det andra och unikabox
det tredje fast betoningen ligger på mörker. Det var för
inte som Pucko var en sådan succé i korvkiosken. Jag
var på väg för att låna böcker. Det var det förtroende
man lyckats upparbeta som åttaåring. Det var ett år
innan jag tog simborgarmärket som var den första ut-
märkelsen jag fick för gott uppförande i Folkhemmet. Jag
gillade simskolan eftersom vi var tvungna att gå genom
en kohage med sommargrönt gräs, sol och präktiga
koblajor. På en liten upptrampad stig efter det att vi
lämnat cyklarna gick vi ett tjugotal meter från den
trädrad som markerade var sluttningen ner mot ån
började. Små nervösa lågstadieelever som höll uppsikt
över varandra, följde varje rörelse och sedan en knuff
från ingenstans – och lille Egon han trampat mitt i
koblajan med sandalen. Detta var betydligt roligare än fia
med knuff och annat löjl vi tvingades till av ett socialt
självcentrerad samhälle där allt gick ut på att vara som
alla andra och uppväxten är en enda övning i att
begränsa dina möjligheter och bryta din vilja att avvika.
Gandhi och Hemingway hade rymt hemifrån som åtta-
åringar, men jag åt pannkakor hos mina morföräldrar
varje torsdag så om jag skulle rymma måste jag åter-
komma varje torsdag så det skulle bli ett himla resande
fram och åter varje torsdag varför jag avstod och fort-
satte trakassera min omgivning från huset utefter
Bergslagsvägen.

Det var bara en i klassen som hade en väska från
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världen; min vita som jag hade fått av pappa med texten
”Scandinavian Airlines” med den norska, svenska och
danska flaggan vajandes i flerfärgstryck. I ett samhälle
som inte lärt sig något av orden Mallorca, flykting
eller amfetamin var omvärlden fortfarande spännande
om än att man ansåg att folk i Åsby var jäkligt konstiga
och det låg knappt en halvmil söderöver. Där
Bergslagsvägen slutade och samhället blev en åker
som tog slut i Stalingrad med vissa avbrott för
Gotland och bräckt vatten. Där låg Åsby. Det kunde
ha legat på en annan planet, så långt borta var det,
som Enköping.

Det gjorde mig varken förmer eller annorlunda men
väskan var annorlunda – den var från världen – i ett
samhälle som med stor förundran åsett plastkassens
intåg i deras värld. Det var vinter, någonstans ute i
mörkret föll det snö på granarna och folk traskade
runt i modden och mina gummistövlar fortsatte sin
kryptiska tillvaro djupt försjunkna i den blaskiga
snön. Jag gick till biblioteket och var tacksam för att
man var tvungen att ta av sig skorna eftersom det var
sagotimme. I orter som dessa är det sagotimme vart
fjärde år – vi kallar det valår.

Bibliotekarien var en tant som såg ut att vara hur
gammal som helst, som Gustav Vasas morsa, men folk
såg äldre ut förr och eftersom de fortfarande levde på
1990-talet kan hon inte ha varit mer än hundrafemtio
år när detta utspelades. För mig som åttaåring kunde
hon lika gärna ha varit ett par hundra år äldre för när
man är barn är alla så förbannat gamla och envisas
med att veta bättre och man har inga bra svärord att
hålla dem på avstånd med.
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Alla andra ungar lånade böcker om små söta grodor
som hoppade i vattenpölar, hästar som kunde tala,
familjen Hedenhös och de var faktiskt lite tilltalande
eftersom de var nästan nakna och jag gick jämt runt i
fillingarna hemma som barn, men allt detta hade ett
tema. Nakenhet. Innerst inne är vi nakna. Resten är
bara karriär och textilimport.

Livet som barn i folkbiblioteket var som dagens
folkliga liv i ett bibliotek där lögnerna upprepas för de
stackars små oskyldiga liven för samhällets fortbestånds
skull. Fabler med djur som agerar kleinbürgelich, små-
borgerlig, petit bourgeoisie när man delar ut moralkakor
åt oskyldiga öron – och det stämde nästan med det vi
som vuxna upplevt av petit bourgeoisie som beter sig som
djur och är kakor på moral som drabbar oskyldiga
men det var jag för liten för att förstå eller så sket jag
i det fullkomligt för jag var på ett större uppdrag –
endera eller.

”Detta kommer att intressera dig”, sa bibliotekstanten,
iklädd en klänning med 60-talsstuk och hornbågade
glasögon när hon räckte mig en bok som handlade om
några fjantiga djur i en taskigt ritad bok på knappt några
sidor alls. Skulle jag ha gått hela vägen för ingenting?

Vad är det för dret? Utan de bögiga ljusblå stövlarna
kände jag mig kaxigare. ”Tack, men jag kan nog hitta
något själv”, sa jag och tanten var så nöjd eftersom det
innebar att jag var ett av de barnen som själv kunde få
något gjort utan att ständigt lyssna efter vad som blev
tillsagt. Bibliotekstanten hade som sin livsuppgift att
försöka få samhället att läsa och gjorde vad som stod
i hennes makt för att uppmuntra dem som passerade
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folkbiblioteket att just gå hem med en bok. Jag undrade
redan som barn vad hyttmunkarna använde böckerna till.
Man kunde använda dem för att balansera TV:n på ett
rangligt stativ, stapla tjocka uppslagsverk på hög för att
nå upp när man bytte glödlampa eller bygga en hinder-
bana för marsvinet. Folk hade inte marsvin på den tiden
eftersom det uppfattades som orent att ha en råtta
hemma – men bit för bit så gnagde sig marsvinen in i
Folkhemmet och förändrade vår uppfattning om vad
som var gulligt och rent och motbjudande orent. Detta
nådde sin höjdpunkt på 1980-talet när alla skulle ha en
hjärndöd råtta hemma. Sedan blev nationen kollektivt
allergisk – och med förbättrade sjukförsäkringar blev
arbetarklassen allergisk mot arbete. Detta steg till
oanade höjder och nådde sin verkliga kulmen i den helt
osannolika elallergin. Hyttmunkarna hade sådana besvär
med att arbeta att de bytte fackförbund till Gruvarbetar-
förbundet – för de gruvade sig så för att göra minsta lilla
handtag. Jag reagerade inte ens, för jag var aldrig där
själsligt utan konstaterade bara att biblioteket hade
resurser för en åttaåring med blick för väsentligheter.
Rader av böcker som bara väntade på att bli lästa.

Efter ett tag hade jag funnit vad jag ville ha. Boken tog
ett tag att hitta och efter någon minut förstod jag ungefär
vad den handlade om. Författaren kände jag igen på
försättsbladets bild eftersom jag sett samtliga krigsfilmer
som visades på teve, och eftersom detta utspann sig på
1960-talet i brytningen till 1970-tal, så hade folk fort-
farande andra världskriget i färskt minne. Krig är
färskvara. De bästa har ännu inte levererats. De jäser
sin deg under våra skor. Klet som sväller och omsluter
tills vi alla inte längre är synbara.
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Jag hade ett utmärkt bildminne, eftersom jag sett alla
filmer utan ljud. Min mormor, som levde tills hon var
94 år gammal, sa redan då när hon var knappt sjuttio
”Livet är en strid!”, och sedan var det inte mer med
det och hon gick ut i köket där hon styrde och ställde;
morfar låg uppe på kammaren och tog en tupplur.

Mormor kände igen ljudet av exekutioner, bomb-
ningar, luftvärnskrevader, skrikande människor, kul-
sprutor och allt annat som bygger upp en skaplig
krigsfilm. Men hon missade en grej – hon såg dåligt.
Så jag stängde av ljudet och tittade friskt vidare. Jag
kunde sitta och dricka mjölkchoklad med hårt bröd
och ost medan ”hjältarna från Telemarken” stakade
sig fram över de norska vidderna, med ryggsäckarna
fulla av sprängmedel, för att spränga fabriken i
Rjukan eller engelska Lancasterbombare som gungade
runt i det mörka lufthavet medan luftvärnskrevaderna
blommade runt dem; jag kan ännu se bombsiktet stryka
över den elduppfängda underliggande landskapet.

Mormor såg ingenting utan nöjde sig med att var
tionde minut fråga om jag verkligen såg något som var
passade för barn, och eftersom detta passade mig sa
jag givetvis ja och bytte snabbt till TV2, vilket var en
nyhet, eftersom i Folkhemmet förut hade bara teve
och det hade som G-d bara varit en, där ”Kapten
Kloss”, som var min favoritserie, gick. Kapten Kloss
var en polack som var allierad hemlig agent i tysk tjänst
under andra världskriget och hade vi inte haft svartvit
teve hade jag känt igen de bögiga ljusblå gummistövlarna
på 223:e Självständiga Specialförbandet som rullar
förbi i avsnittet när Kapten Kloss försöker hindra för-
stärkningarna från att anlända till tyskarnas
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”Operation Zitadelle”, och min berättelse kunde ha
fått en annan utformning. Färgteve kom först i vårt
hem 1974 och mitt första möte med gefrieter Walther
Weirdowitz tankegods doldes av en teknisk färgblindhet.
Olika falla ödets lotter om ödet överhuvudtaget finns
men eftersom det passar vår egen posttraumatiska
rationalisering behåller vi ordet – ödet. Så länge ingen
frågar behöver ingen svara. Kapten Kloss utspelades
sig i Polen.

Plötsligt börjar saker hänga ihop – jag – Polen – andra
världskriget – min stora plan – men de gör det först i
efterhand. Då var det bara teve. Televisionen projicerar
bilder men handlingen utspelas i våra egna huvud.
Bilderna i sig säger ingenting. Vi ansluter den gula
energin och allt flödar genom våra sinnen. Vi måste tänka
för att förstå – allt annat är stillestånd. Det kollektiva
stilleståndet känner vi igen eftersom det har haft ett
mångårigt regeringsinnehav.

Där stod jag alltså fortfarande kvar på biblioteket i
strumplästen på jakt efter just min bok som jag fann
när jag kände igen bilden. Allt ovanför den var enbart
en förklaring till boken och varför jag som åttaåring
kände igen bilden i boken. Bibliotekstanten tittade
mig djupt i ögonen när jag stod med mitt nyvunna för-
troende i form av ett lånekort som var mitt första
dokument där mitt eget namn stod utskrivet i en snygg
maskinskriven rad som bara ett mästerverk av den
svenska rågblonda mekaniska industrin kan åstad-
komma – Facit i sin prydnad.
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”Korståg i Europa”, sa bibliotekarien lätt förvånat,
och tillade ”av general Dwight Eisenhower”, men såg
i sitt goda hjärta, precis som tjuren Ferdinands
mamma, att det fanns något gott i detta, särskilt som
det lilla brukssamhällets manliga befolkning inte lärde
sig läsa förrän de under 1980-talet tvingades fylla i a-
kasseblanketter. Hon log återigen och klappade mig
lätt på huvudet och sa med en djup stämma som jag
aldrig kommer att glömma.

”Jan, du kommer att vara annorlunda,
du kommer att förändra!”

Whatever, tänkte jag på mitt eget svenska barnspråk,
tog i hand och tackade artigt, återvände till de ljusblå
stövlarna och traskade hem med modiga steg utan att
ägna utan en tanke på att dölja dem i modden, jag var på
ett uppdrag. Detta var startskottet. Jag var annorlunda
och jag skulle förändra. Om jag inte sett det klart förut
såg jag det helt uppenbart nu – Sovjetunionen måste
sänkas. Det fanns ingen återvändo och det vilade på
mig och ingen annan. Olika falla ödets lotter. Livet
drabbar oss på alla sätt – vi blir ansatta, eftersatta och
utsatta men nu skulle centralkommittén för Sovjet-
unionens kommunistiska parti bli avsatt. Något jag
inte visste som åttaåring visste var att längs vägen dit
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skulle några rara bli påsatta för detta utspelades sig på
den tiden när man blev utsparkad ur kojan av sina låg-
stadiekamrater, om de nu verkligen var kamrater, för
att man inte visste vad jucka betydde.

Jag hade en mörkgrå täckjacka, toppluva och små
lovikkavantar som hade börjat sin bana som vita men
sedermera hade färgats grå av allt sot som regnade ner
från stålverket över oss men det grå var en del av vår
identitet. Ljudet av stålverket som lever, rosslar, den
rostiga metallens förtvivlade rop efter räddning när den
störtar ner i smältdegeln, och vi som enbart passerar
och inte längre reagerar. Vi bara reagerar bara på dess
sot på våra fina lovikkavantar.

Livet hade tagit en ny vändning så jag gick raka vägen
hem utan att sparka omkull grannens brevlåda. Aldrig
kunde bibliotekstanten ha anat att detta var början på
Sovjetunionens sammanbrott. Hon hade ett gott hjärta,
hon hade höga tankar om mig och hon frågade aldrig
något när jag började låna fler böcker och ämnet stegvist
börjat bli tydligare tills det var helt uppenbart vilka
böcker jag läste eller ej.

Böckerna hade ett genomgående tema bestående av
detonationer, motstånd, frihetskamp, hämnd och omedel-
bara livsavslutande bestraffningar av bibliska dimen-
sioner. Det skulle ha skickat vilken unge som helst till
skolpsykologen, för vidarebefordran till psykiatriker,
och man skulle ha hamnat i närpolisens pärm för
latent våldsbenägna ungar men detta var sent 1960-tal
och tidigt 1970-tal så Folkhemsfascismen hade inte
hunnit strama åt nätet runt åttaåringar som läser
böcker efter eget huvud.
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Detta var ett mycket välorganiserat bibliotek, som
hade fått utmärkelser det var just vara ett så utmärkt
folkbibliotek, men det kan inte ha varit så svårt när
merparten av lokalbefolkningen var analfabeter.
Bildningsnivån talade för upplyst kungligt envälde och
att allmän rösträtt var ett misstag eftersom man är
helt clueless om verkligheten – men de fungerar bra
som röstboskap att vallas till båset för att mjölkas vart
fjärde år till glädje för korrupt slödder. När man som
barn visar intresse för böcker i orter som dessa där det
råder totalt intellektuellt mörker är bibliotekarierna
behjälplig i hopp om samhällelig förändring. Hoppet
är det sista som överger människan.

Så när det kom en bok från omvärlden som skulle
upp på bibliotekets hyllor tänkte bibliotekarien om hon
hade någon särskilt intresserad låntagare som det skulle
passa. När böcker dök upp med titlar som Franska
motståndsrörelsens vapen 1940–44, med en ytterst unik
utvikbar plansch som var en sprängskiss över hemma-
gjorda splitterminor, dök upp la bibliotekarien den åt
sidan som reserverad för en lågstadieelev med särskilda
preferenser på vad han ville läsa. Om detta var mitt
första möte med offentlig service hade det varit lyckat
och befordrat mig till inställsam liten servil produktiv
samhällsmedborgare men så var inte fallet. Tanten
med de silverfärgade hornbågade glasögonen och de
grå eller jordfärgade klänningarna var inte den enda
offentliga servicen.

Tandläkaren vägrade ta mig på allvar när jag sa att jag
hade fått ner något i halsen, så honom bet jag i armen;
när hyreshusets pannrum stod i brand skyllde de på
mig och min kompis fast vi hade inte tänt en stor eld
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som denna: vår var faktiskt rätt liten, så vi fick prata
med farbror polisen som sa taskiga saker om oss som
individer men han körde ihjäl sig i året därpå och jag sa
bara ”hut går hem”, och köpte en storstrut för 75 öre.
”Hut går hem” hade jag hört mina morföräldrar säga
så fort det gick åt helvete för någon de inte gillade och
en sådan sak kan man inte missa att lägga på minnet.

Efter den sommaren hade jag läst allt om schweiziska
bondeuppror på 1300-talet, den amerikanska revolu-
tionen, befrielsen av Europa, torpederingen av
”Lusitania” och Koreakriget. När jag skulle fylla nio
år kunde jag allt om försåt, minor, bakhåll och hur
man leder en femtekolonn bakom fiendens linjer. Nu
gällde det att skaffa ett pass. Fienden var identifierad.
Sovjetunionen var dödsdömd.

Men det var för tidigt för mig att plocka ner Sovjet-
unionen av en helt annan anledning. Detta var 1970,
vare mer eller mindre. Det sovjetiska högmodet, som
odlades i nomenklaturan, hade inte stigit dem fullt ut
åt huvudet, de skulle behövas luras och lockas ut ur
deras muromgärdade imperium och lockas ut för att
besegras på ett slagfält som inte var deras eget på för-
hand valda. Jag kände telepatiskt att det var på väg.
Det kom som stora moln över himlen med kodade
meddelanden, vilket man enklast uppfattar om man
ligger på rygg på en luftmadrass och dricker onyanserade
mängder Merry fruktsoda under några sommarmånader,
vilket jag gjorde för den goda saken skull.

Det var krigskonst enligt Alexander den Store och
det indirekta anfallet hade utarbetats av den brittiske
strategen Liddell Hart, vilket britterna aldrig fattade
men det väl deras framtida motståndare.
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Livet är fullt av överraskningar och Dunkirk blev
en del av den brittiska historien. Som barn kan man
lära sig mycket ur böcker. Som tur var prenumererade
min far på tidningen Foto som innehöll före feminism,
strethårig käringterror och bitterfittetyranni, sensuella
bilder på flickor som krävde att man inte bara hade
bibliotekslånekort – moped var nog inträdesbiljetten.
Dessa tidningar är barnförbjudna i dag eftersom de
var mycket bra. Ingen ifrågasatte mitt intresse för
nakenfotografering med Leica M3 och 2.8 Summilux-
objektiv. Antagligen trodde de att en åttaåring är
intresserad av om det ska vara bländare 2.8 eller 5.6.
Här var hundratals sidor med nakna unga kvinnor
och jag kände något i kroppen som var som en nys-
ning och en rusning som när jag åkte plastpulka på
vintern. De år jag fick åka pulka. Dan och jag lekte
leken vem kan sparka så att den andra kör ur pulka-
spåret och ut i skogen, jag vann och Dan bröt benet.
Nu i efterhand vet jag inte om det var så intelligent,
men det gjorde att jag fick pulkaförbud en tid tills lug-
net lagt sig. Dans mamma var måttligt imponerad.
Rune och jag samlade alla bortkastade julgranar i fas-
tighetens cykelstall, ända upp till taket, och när våren
kom var det sjutton tum granbarr i hela rummet och
det gick att knappt ta sig in i rummet för alla avbarrade
julgranar. Det var kanske inte heller så smart. Stefan
räddade livet på mig när jag ramlade ner i insuget till
kraftverket, fast Stefan var minst av oss alla, och det
säger jag inte för att vara kompis med någon utan av
den enkla anledningen att det är sanningen. Att som
fyraåring leka hänga gren ovanför insuget till kraftverket
var kanske inte så listigt.

28 jan kallberg



så sänkte jag sovjetunionen 29

Gaiety is
the most

outstanding
feature of the
Soviet Union.

Josef Stalin



Dan och jag fick tag i en billig Instamatic-kamera
och skulle ta bilder men vi ville inte ödsla dem på
något som inte var värt att se. Så vi kom på en briljant
idé. Vi skulle rusa in på banken när det var sparbanks-
vecka och ropa att det var ett rån och sedan skulle vi
ta en bild för att se hur chockade alla blev. Perfekt –
allt fungerade förutom att Dan vände kameran åt fel
håll och brände av dåtidens fotoblixt rätt i ansikte så
att ögonbrynen brändes bort och han blev stående helt
förblindad och förvirrad efter tillslaget. Jag fick leda
ut min sargade kamrat som såg världen i svartvitt i en
vecka efteråt innan han blivit återställt och efter en
månad hade ögonbrynen växt ut igen. Dans mamma
var kanske inte så imponerad men jag låtsades som det
regnade. Det regnade oerhört mycket den sommaren
och klimatkatastrofen stod tydligen för dörren fast
ingen insåg detta och jag kunde fokusera på att göra
det som jag fann väsentligt.

Därefter blev jag inkallad till banken för att be om
förlåtelse. Alla mina kamrater stod på parkeringen på
Hammarvägen i gummistövlar, toppluvor, lovikka-
vantar och mörka täckjackor, ingen längre än en och
tjugo, om knappt det, de flesta var säkert inte över
metern, och vi tog ett känslosamt avsked eftersom alla
var övertygade att jag skulle få grundligt med stryk.
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Det var på den tiden barn hade såg en koppling mellan
vad man gjorde och effekten av det inträffade.

Jag hade inget annat val än att gå in på banken. De
bjöd på saft och bullar i personalrummet och gav mig en
sparbössa med Farbror Joakim sittande på en penga-
kista, jag har den kvar än i dag, och detta var i plast-
ens inbrytningstid så den var imponerande snygg, och
detta utspann sig medan mina kamrater stod utanför
och väntade på skriken och oljudet när jag fick stryk.
När jag kom ut utan att det hänt något och med det
värsta av allt – en present! – utbröt stor missmodighet
bland mina kamrater som tyckte att de stått och väntat
på ingenting.

”Vad ska jag göra? Jag kan ju inte spöa mig själv?”,
försökte jag uppmuntra dem. Dag efter dag, vecka
efter vecka, förflöt utväxten i brukssamhällets hägn.
Jag kunde inte göra mer än att vänta på att bli äldre
och arbeta på det som var betydligt större – Sovjet-
unionens sammanbrott.

En annan faktor var givetvis att det är mycket svårt
att vid åtta nio års ålder infiltrera ett annat land. Jag
hade just fått mitt bibliotekskort, körkort fanns inte ens
på kartan, och detta var bara början. Jag behövde som
jag sa tidigare ett pass, språkkunskaper och färdigheter
i överlevnadskonst. Men jag hade lyssnat till kallelsen,
och jag kände mig utvald, något som befästes redan i
tredje klass. Mina barndomsgrannar, de som aldrig
fattade att en brevlåda behöver ett betongfundament,
trodde att jag var utlänning från – Transsylvanien.

I dag är jag nog mer utlänning för jag har inga lovikka-
vantar men språket kommer man aldrig ifrån. Så här
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kommer ironin, jag är oerhört trött på denna horaktiga
korrekthet som i grund och botten är självförnedrande
i sin korrekthet, men samtidigt sitter jag med detta språk
som är frukten av tusentals år av frostig pung i inlands-
isens bakvatten där man med ett snävt urskuret ordval
kan åstadkomma stordåd till glädje för en nation av
servila lismare och analfabeter. Med några få undantag
som du som köper mina böcker, för dig finns det hopp,
och jag tycker att det är något du ska fortsätta med.
Det ger smärtlindring i en tid av dyslektisk tyranni och
okontrollerad enfald i obildningens tecken. De är din
räddning. Du behöver inte bli religiös, dra bara kredit-
kortet. Det räcker. Om du varit gift några gånger inser
du hur mycket kärlek ett plastkort kan överföra.

Europa har ett inbyggt igenrostat lås för att hantera
människors frihet. Man är duktiga på att måla stora
potemkinkulisser över problemen i samhället och man
är beredd att ventilera detaljer men aldrig det funda-
mentala och den struktur som omgärdar detta. Som
barn ser man det inte klart, men bilden byggs medan
man blir äldre, även om jag var fullt upptagen av att
sänka Sovjetunionen måste jag säga att Sovjetunionen inte
var ondskan själv utan bara den raffinerade bensinen ur
Europas grymma råolja så källan ligger där fortfarande
opåverkad. Men det får någon annan ta tag i. Man
kan inte vara en farsa åt alla. I dag är jag mer fokuserad
på erotik och entertainment än att rädda världar åt
andra – det känns enklare att motivera sig själv att gå
upp på morgonen om man vet att det skall ålas, hånglas,
kyssas och lägga den stora draggen på kanten istället för
att flytta berg från morgon till kväll. Vi blir lite bekväma
när vi blir äldre. Man kan inte kräva av en människa,
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en enskild individ, att det gör mer än ett historiskt
stordåd under sin aktiva tid på den här planeten. Ingen
bad Napoleon uppfinna penicillin, Einsteins levnads-
verk är fullödigt utan att ha konstruerade världens
första ölburk och jag nöjer mig med att ha sänkt Sovjet-
unionen och omkullkastat en rådande världsordning
som omfattade miljarder människor.

Enda anledningen till att Sovjetunionen fortfarande
var intakt under på 1970-talet var stödet de socialistiska
länderna i Västeuropa gav Sovjetunionen genom att
köpa dess produkter, sälja det sovjeterna saknade och
ge Sovjetunionen legitimitet i världen. Det är dock
ointressant huruvida Sovjetunionen klarat sig ekono-
miskt utan utbytet med Västeuropa, eftersom det fakt-
umet aldrig skulle debatteras utan alla var nöjda med
den världsordning som var. Det finns ingen ånger i
dessa länder utan man låtsas som det regnar. Tack
vare klimatförändringen behöver man inte låtsas – det
regnar! Snart får vi en ny kontinent som heter
Antarktis att bygga städer på, namnge vägar och sälja
bostadsrätter. När hände det senast?

Nu när Sovjetunionen är borta parkerar vi fortfarande
på Olof Palmes Torg och liken av de oliktänkande i de
länder vilkas ledare vi var hej, du och bror med under
kalla kriget är sedan länge lika urskiljbara som
beståndsdelarna i en plastsäck blomjord. Allt är utplånat,
deras åsikter, deras skrifter och deras kroppar och vattnet
har omslutit dem. Vi ser bara spegelbilden i Gorms
brunn och förfäras av dess djup men inte dess innehåll.
De finns inte längre och vi är nöjda med det för då har
det aldrig inträffat – och vi parkerar på Olof Palmes
Torg. Vi kan i efterhand skapa den historia som passar
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oss och som framställer oss själva i bäst dager. Precis som
alla andra makthavare genom historien som säkerställer
att det vi berättar för framtiden är antagligen inte alls
är det som hände – men det passar att berätta. Jag har
valt att berätta vad som skedde och jag har inget
intresse av att göra mig till. Tvärtom har jag gett mig
själv en mer modest roll för att låta påven, Reagan och
indirekt Lecek framträda mer utav ren artighet och
som en effekt av en gedigen borgerlig uppfostran men
ni vet precis lika väl som jag att det handlade enbart
om hur jag gjorde det och alla andra var medhjälpare.
Vi är så lågmält tillbakadragna när vi gör stordåd men
jag antar att det är det svenska kynnet.

Hur stort var imperiet Sovjetunionen egentligen?
Vilken best var emot mig när jag bestämde mig för att
bryta arm med miljoner i bajsbruna uniformer och
snävt åtdragen stålhjälmar? Ett välde som sträckte sig
över elva tidszoner från Östtyskland till Berings sund.

Sovjetunionen var ett anorektiskt imperium som
inte kunde försörja sin egen befolkning. Man fick
lägga satsen på ryggen för det fanns inte kondomer,
något som löste sig med katolska kyrkan och militär-
industrin i samverkan genom en invecklad serie trans-
aktioner orkestrerade av vår svartabörshandel, men
då befann Sovjetunionen redan i fritt fall. Sovjetmed-
borgarna fick använda spagettistrån doppade i svavel
istället för riktiga yrkesmässigt tillverkade tomtebloss
vid familjehögtider. Kolsyrade läskedrycker bar en
fadd smak av trött motorolja och saknade varje till-
stymmelse av kolsyra och de enda bubblorna uppkom
när man försökte spotta ut det – om det fanns att köpa
överhuvudtaget. Om det gick att köpa ägg, så var de små

36 jan kallberg



så sänkte jag sovjetunionen 37

After I am dead
I would rather

have people ask
why I have no

monument, than
why I have one.

Cato den äldre



och från undernärda höns att de lika gärna kunde komma
ur kolibrin eller talgoxar. I Sovjetunionen fanns en
valuta som det inte fanns något att köpa för om man ville
ha en produkt som antingen ätbar eller funktionell.

Människor som inte upplevt något annat än elände
vänjer sig eftersom de tror att det kan bli sämre och
fortsätter medvetet och omedvetet att inte ifrågasätta
den gällande ordningen. En entertainer, som jag, kan
då omedelbart visa att det finns en bättre värld som
har fler groggar, bättre sex, lite traditionellt grovhångel
som är betydligt roligare än att sitta melankolisk i det
iskristallprydda fönstret i ett dragigt krustjevbygge
och titta på den stillastående spårvagnen som gått
sönder på gatan nedanför.

Därför var jag ett naturligt val att upplysa de
olycksaliga i ostgebiet om deras öde och för några
lyckligt lottade var saligheten minst sagt gudomlig.
Den varan kräver ingen marknadsföring.

Att vara sovjetisk konsument krävde tålamod som när
ett tåg med elektriska förlängningskablar anlände till
Leningradstationen i Moskva 1964 och distribuerades
över hela staden inom några dagar, affärerna bågnade
av elektriskt förlängningskablar, folk köpte som besatta
och snart stod alla innerstadsbor beredda att stoppa i
kontakten – och se på fanken: på grund av kopparbrist
överhettades kabeln på tre sekunder och brann som en
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stubin med ljudets hastighet genom lägenheten och
övertände den på nolltid. Brandkårerna hann inte ens
besvara vart hundrade telefonsamtal vilket ledde till
den stora bostadsbristen vintern 1964–65. Det ledde i
sin tur till så kallade krustjevshyreshusen som var
ersättningsfastigheter för dem som drabbades av ”den
stora elektriska kabel-katastrofen”.

När Sovjetunionen lyckades få fram något för deras
medborgare att köpa var det antingen 24-tums glas-
ögon som man om man hade två par kunde knäppa
loss linserna och limma ihop dem till ett akvarium
eller tvättmaskiner som gjorde kläder till riven lump. I
Sovjetunionens hysteriska försök att likna välståndet i
väst efterapades, kopierades och härmades allting som
ansågs utgöra västerländsk förfining. Man konstruerade
skoputsmaskiner för hotellen som antingen slet ner skor-
nas ovanläder på nolltid och blästrade bort fötternas hud
så de såg ut som blodiga julljusstakar med tånaglarnas
vithet som kontrast eller så rycktes ovanlädret bort
och oavsett vad man hade på fötterna när man stack
in dem i maskinen kom man ut med sandaler. Fiaskot var
uppenbart. Den socialistiska drömmen var en mänsklig
mardröm.

Sovjeternas högsta prioritet var vapen – eftersom
hela deras välde byggde på våld – och vapenutveckling
skulle lägga grunden för det sovjetiska supermakts-
bygget och den kommunistiska hegemonin för evinnerlig
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tid. Gagarin var den sjuttonde kosmonauten som sköts
iväg, de första sexton kremerades i ett eldmoln på marken
men eftersom politbyrån hade full kontroll över media
och propaganda har vi enbart sett Gagarins lätt svettiga
ansikte efter att han insett att han som sjuttonde kos-
monaut faktiskt hade överlevt. Han kom att dö tio år
senare när han provflög en flygplanskonstruktion med
efterbrännkammare som slet av vingarna så han gick ner
som en kontrollös nyårsraket rätt ner i Uralbergen.
”Hmmm…”, sa utvecklingsingenjörerna och började
rita på nya konstruktioner som skulle ta död på en
generation provflygare. Liv saknade värde i Sovjet-
unionen och det fanns gott om folk som kunde dö för
det ädla syftet att bereda väg för världsrevolutionen
och proletariatets diktatur. Oavsett om de ville dö eller
inte, det var ett statligt beslut och inte ett privat.

Den sovjetiska marinen utvecklade en akustisk torped
som skulle söka sig mot ljudet från det främmande
skeppet men när man som man bäst avlossat torpeden
mot ett målfartyg öppnade örlogskaptenen på ubåten
en flaska rysk champagne, pang, korken sköts ut, alla
skrattade, utdelade komplimanger över genialiteten i
torpedens mästerliga konstruktion, högljutt dunkade
varande i ryggen och torpeden vände och sänkte ubåten
med dess 85 sjömän och 21 forskningsingenjörer från
Röda Flottans Torpedutvecklingsinstitut. Inga över-
levande och projektavdelningen akustiska undervattens-
vapen återuppstod först sju år senare. Min torped är
värme och fuktsökande men det är en annan historia.
Katastroferna stod på rad. De sovjetiska medborgarna
blev med tiden ett prövat släkte som konsumenter och
människor.
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Lyckades man få tag i något att köpa var det antingen
gammalt, innanruttet eller trasigt – eller olika grader av
de tre. Detta var det drömland som marxist-leninister,
proggare och brajskallar drömde sig trötta på bland
hemvirkade västar, rött tankbåtsimporterat rödvin
och manchesterkuddar i jordfärger – när de satt stödda
på bidrag på någon smalpannad folkhögskola och
designade en bättre värld för alla andra där de själva
skulle styra och vi andra skulle sitta i arbetsläger, om
vi överlevt så långt i deras minutiöst utarbetade plan.

Jag hade ätit ungefär fem tusen grekiska sallader när
jag bestämde mig för att tala ut och berätta historien
om hur Sovjetunionen kollapsade och hur jag gjorde
det men jag var inte ensam – om än de andra var mer
marginella. Det är alltid den där uppfostran som spökar
när jag ska verka lågmäld. Vi är alla offer för vår upp-
växt. I verkligheten var jag mer central än vad som
tidigare framgått.

Utan mig och hertigen av Masurien, den högvälborne
herr konsuln Lecek Janitorowski, Ph.D., LL.M., MBA,
MD, samt Påven och president Reagan är jag övertygad
att Sovjetunionen skulle ha funnits kvar – men med
betoningen på mig om vi skall värdera utifrån inflytande
på världshistorien.

Européerna gjorde ingenting, jag fick göra hela jobbet
tillsammans med mina tre medarbetare. Européer är
riktiga gnällskallar och kvetchers vad gäller hur alla
andra gör det men för korta i rocken att få något gjort
själva. Européerna kunde ha hjälpt befolkningen
bakom Järnridån men det gjorde inget, zilch, nada.
Det finns inga undanflykter. Jag kan helt enkelt inte
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förstå att man som ledande politiker bara kunde stå
bredvid och låtsas som det regnade, och det gäller särskilt
människor som Bruno Kreisky, Willy Brandt och Olof
Palme. Fan tar hem de egna först, och deras plötsliga
avfällen är bevis nog. De visste mycket väl vad som
skedde och hade skett i Sovjet men de såg Sovjet som
”ett demokratiskt experiment” eller ansåg att ”de
bygger upp sin socialism” och tydligen hade en bit
kvar innan de byggt klart.

När jag var grabb och stod vid korvkiosken och blickade
ut över järnverket där scener uppenbarade sig med tra-
versens gång från skrotgården, ångan som bolmade upp i
den frostiga luften, råmandet från skrotet som upplöstes
i den glödheta soppan i smältan och gaffeltruckar som
åkte som skottspolar på gården mellan byggnaderna,
kunde jag fundera. Tänka till. Jag kunde stå där en stund
och bara tänka. Väldigt få människor tänker. Därför
har vi den värld vi har i dag. Människor vägrar tänka.

Om människor tänkte mer, så skulle de kanske
göra lika många dumheter men detta skulle i alla fall vara
informerade beslut och inte bara agerande på måfå. Jag
tror tvärtom att världen skulle bli bättre. Människor
är i grund och botten tämligen tänkande varelser men
det är vi själva som ikläder våra begränsningar. Vi
virar in oss själva i den tankens krympplast som omger
oss livet igenom; som samlar upp våra intellektuella
prestationer, som till skillnad från kondomer aldrig
dras av utan utsöndringarna trängs där med våra själar
som våndas i smegman till den grad att det börja kosta
Landstinget pengar när vi inte står ut med vår egen tanke-
värld. Jag har lyckligtvis tack vare Martini undsluppit
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behovet av terapi. Mänskligheten behöver frigöra sina
tankar och bryta låsta tankebanor och ta livet för var det
är i all dess bisarra enkelhet. Om vi tillåtas omfamna
verkligheten. Verklighet är ett begrepp men det kan
också vara sanningen. Ingen vill ha sanningen. Den är
besvärlig. Vi gräver vallgravar runt våra slott av lögner,
vi anlitar säkerhetspoliser för att skydda statslögnen och
vi är små dvärgar som inte törs ta saker för vad det är
utan förlitar oss på att måla på kulisserna som omger
oss så att verkligheten inte förfaller oss så skrämmande.
Sanningen är verkligen ett samhällsproblem.

Jag är tacksam över att jag inte är så djup; det skulle
vara så besvärligt att behöva tänka till för jämnan,
och det skulle säkert ha hindrat mig från att skrida till
verket och göra det som måste göras. Mänskligheten
behöver förebilder. Jag är en sådan. Jag drog mitt strå
till stacken när jag lyfte oket från Sovjetunionen, liksom
utvald av högre makt, men egentligen kunde jag ha
ignorerat det fullkomligt. Påven, Reagan och Lecek
Janitorowski, som var mina följeslagare måste få
erkännande för vad de gjort. Warren Weirdowitz är
jag inte lika säker på eftersom han katalyserar och
skulle jag ge honom cred skulle det bara bli ett nytt
affärsprojekt och jag bli ansvarig för vad som sker.

Senare försökte folk upprepa min gigantiska seger
genom att attackera små avlägsna länder med övertaliga
styrkor som amerikanernas invasion av Irak år 2003.
Okej, Iraks samlade BNP var lika stor som Birming-
ham, Alabama, med kranskommuner eller i Boise,
Idaho. Vad är det för fiende? Det är som att sno godis av
småungar, kom igen när ni har en riktig fiende, någon
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som kan slåss. Människor med stake bestämmer sig
som åttaåringar att spöa skiten ur Sovjetunionen. Det
är mer mina tag.

Sovjetunionen hade så många ubåtar att när de dök
samtidigt drunknade en miljon i Bangladesh på grund av
översvämning; vi kunde se deras armar och ben sticka
upp ur vågorna på teve mellan reportage om att arbet-
arna på Arendalsvarvet strejkade sig till arbetslöshet och
Ingemar Stenmark på Sportnytt, så många stridsflyg att
radarskärmarna hos NATO inte längre hade några ur-
skiljbara punkter utan blev jämnsvarta och när kom-
munisternas tusentals stridsvagnar startade motorerna
blev det ett blått moln av oförbränt diesel som sträckte
sig från Murmansk till Bulgarien och som återsågs på
Pohlmans väderkartor på teve som moln över Gotland
och österut. Vi knaprade hårt bröd med Kalles kaviar
och sa ingenting.

Sovjet är vad jag kallar en fiende. Inte ens Jesus hade
tillräckligt med stake nog att ta sig an Romarriket
utan mesade om att vända den andra kinden till. Här
klappade jag till och Sovjetunionen stöp.

Och inte nog med det – min fiende fick allt stöd den
behövde hos sin motståndare Väst, där det demonstre-
rades för ”kärnvapenfri zon”, ”Pol Pot är hygglo” och
”USA – sluta tracka Castro”. Man hade redan ockuperat
Europa genom deras statsintellektuella. Jag säger som
Galitzer rebbe: ”G-d kommer ihåg, eller åtminstone
antecknar!”

Jag behövde resurser för att inleda angreppet. Jag
måste ha kontanter, kontakter med den underjordiska
rörelsen och en het flickvän.
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Jag säger alltid en het flickvän, vilket illa döljer att jag
funderar över pluralis, eller snarare lever konstant i
pluralis, men jag är inte helt säker på att morsan har
slutat läsa, utan låtsas fortfarande ett trettiotal sidor till.
Helt uppenbart är att den postindustriella tiden har ett
enda ledmotiv – erotisk bandbredd. Knulla dig till
frälsning. Mer modern kan man inte bli. Alla bra planer
bygger på att man har en het flickvän – från måltids-
planer och vidare. Egentligen är det mer avantgardistiskt
att ha en artonårig hustru och vänsterprassla med en
femtiofemåring, det omvända är så motbjudande pretto
och kälkborgerligt. Vi driver själva den moraliska
utvecklingen och allt kan vi förhandla om med resten
av planeten. Livet är en förhandling. Jag kände efter-
åt att jag inte behövde oroa mig som min intellektuella
och erotiska post mortem utan istället kunde välja att
nyttja den energin som slipper ut från planeten genom
sprickorna i den galaktiska huden.

Om du sänker Sovjetunionen är du naturligtvis för
evigt ingraverad i västerländska civilisationens minne
och beundrad av generationer av snygga skarpbröstade
universitetsbrudar med C-kupa vilkas själ rörs upp av
deras passionerade dyrkan av den historiske alfahanne
man är som utlöser hormonella tsunamier i deras små
tajta kroppar hundratals år efter hjältens död medan
de vänstermensch som satsade allt på att Sovjet-
unionen skulle bestå kommer att bli kommunalsanitära
problem där de hittas mumifierade i sin HSB-lägenhet
och blir utströdda i någon minneslund som grå popcorn,
med järnbrukets smuts som ledord, och som är
omärkliga på jordytan innan det blivit pingst. Hut går
hem, part 2.
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Det var inte riktigt det Galitzer rebbe sa, eftersom
han alltid komplicerar sina historier med en massa
oväsentligheter som belorusskij och galiciska referenser
som inbegriper en textilhandlare, en guldsmed, några
hästar och dess ägare och en resande man från Chelm
som har med sig en hel uppsättning ordstäv.

”Först frågade den gamle fiskhandlaren kvinnan som
väntade på att sin man skulle återkomma från Lublin
med varor som kunde säljas före vintern om det var
orätt att en häst kunde lastas tills den tvingades ner
eller bröt ryggen, ifall den inte hade någon själ, men
kvinnan, som rådfrågade den vandrande skomakaren
som just passerade ställde genast en motfråga: ’Om den
inte hade någon själ, vem kan då tänka åt hästen?’,
och skomakaren kände själv till hästen ifråga efter långa
resor genom häradet, och detta var i månaden Tishri
så vintern var verkligen på väg, varvid han samman-
fattade att hästens själ tillhörde dess ägare så ägaren må
tänka åt hästen, men då invände guldsmeden i egen-
skap av byns pantbelånare att om själen var hästens
ägares egendom, varför kan då inte sätta den i pant
som han kan göra med annan egendom, och även med
hästen under en kortare tid, och hästen kan arbeta
utan en själ därför att hästar behöver inte ha tro på
det de gör, som människor.”

Därefter säger Galitzer rebbe: ”Ser du svaret, det är
där, helt vidöppet!” Och jag ser ingenting. Det är blint.
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Länken till visdomen finns inte, bara ett tankemässigt
mörker. Och han skrattar åt min oförmåga så att lock-
arna fladdrar, hatten hoppar och näsan far upp och
ner som en symaskinsnål för jag är så fördummad av
den tid jag lever i att jag inte ser det som folk sett i
tusentals år. Civilisationen har blivit enfaldig.

Vi mördar i vårt inre av vårt samhälle det som håller
det samman och det som är essensen av vår gemen-
samma tid på jorden har inneburit. Och vi dör som
människor i och med det, bara våra skal står kvar och
vi har aldrig varit så bildligt små. Snön faller och vi
med den. Yxan hugger i veden, bark åtskiljs och det är
inget mer med det. Gorms brunn sväljer och vi föder.

Men så har vi också avlat på de konstigaste kossorna
som hållit käft, som tryckt ihop sina intellekt till
tunnbröd och stått med mössan i hand som statare
utanför överhetens hägn. Vi har låtit dem som inte har
något att säga, och som om de haft något att säga inte
haft något underbyggt att säga, kliva fram på bekost-
nad av dem som tänkt till. Därför ser världen så färg-
löst medelmåttig ut i dag och framtiden tycks blekare
och mindre hoppfull, eftersom det inte finns någon
sälta längre i civilisationen längre. Om det nu är en
civilisation, eller mer av ett tillstånd. Det är priset vi
har fått betala för våra europeiska folkmord – vare sig
det skadat personerna som sådan genom att ta av dem
livet eller enbart strypt deras själar sakta men säkert
när vi varit så rädda för makten, för att avvika och
vara annorlunda.

Konformitet och undergivenhet är vår tids massför-
störelsevapen, resten är bara uppvärmning i form av stora
klot och svampmoln. Våra kroppar kan dö men vårt
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tankegods lever vidare, när vi dödar tanken har vi dra-
git livet ur det den kropp som fortsätter vandrar runt.

När du väl har en plan flyger tiden iväg, plötsligt
gick jag i mellanstadiet och högstadiet. Jäklar, mellan-
öl är rätt okej, död åt häxkärringen Karin Söder, vadå,
folköl? Volköl? Knulla fanns inte på kartan, trots
idoga försöka, eftersom jag umgicks med välartade
flickor, men jag kunde glädja mig av en obruten för-
sörjningslinje av röd Marlboro för 6,90 paketet från
Johan i kiosken. Tonåring. Pubertet. Hmmm…

Jag observerade det som hände efter Vietnamkriget,
hur väst retirerade på alla fronter, och jag kunde bara
segla ut på Sigtunafjärden och se vattenytan slipa
bomtippen då jag hårdkryssade på gränsen till att slå
runt. Jag anslöt jag mig till Hemvärnsungdomen för
att bättra på mina predatoregenskaper och i hägnet av
en äldre överste av svenskt beredskapssnitt men med
en kondition som kunde ha gjort gamle gymnasten
Ling avundsjuk började jag lära mig hantera kpist,
mausergevär och blev med tiden en rätt skaplig skytt.

Minor, sprängmedel och försåt var inga nyheter,
eftersom jag redan i lågstadiet kunde rigga ett fordons-
försåt med fördröjning och burkladdning i syfte att
lägga ett sovjetiskt mekaniserad röjningsfordon på rygg.
Jag önskade att jag kunde lägga även annat på rygg
men det kom senare. Därefter blev det snarare för
mycket och återigen – erotisk bandbredd. Sexualitet är
vår största energi, därefter kommer solenergi och vind-
kraft, medan kärnkraften kommer först på nionde
plats – om man har passion.

Första riktiga konflikten mellan min värld och ytter-
världen uppstod i samhällskunskap och det fortsatte
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under hela skoltiden. Jag svarade konsekvent ”fel”,
och blev med tiden en jävel på origami.

Det dröjde ytterligare tio år innan jag var klar att vända
mig mot öst och anträda min odyssé som skulle krossa
Sovjetunionen. När jag format min stridsplan var de
allierade jag mötte något olika men alla hade en plats
i min plan. Jag fick möta den outgrundliga kraften i
Warren Weirdowitz tankegods, som kunde explodera när
som helst och sända riken ner i avgrunden, visdomen
hos Galitzer rebbe, han som skrev Bielorusski Talmud,
Lecek Janitorowski, vars liv och person endast bara
kan sammanfattas i orden lathet, själviskhet, närig,
illaluktande, godhjärtad endast av misstag, påven som
enbart hängde runt och var sig själv, Ronald Reagan,
en fantastisk kille med en innerlig önskan att sprida
frihet och krossa tyranniet, och ett antal andra som
följde med på vårt fälttåg mot ondskan.

Detta var givetvis en udda samling men så är de
slagkraftigaste förbanden inom okonventionell krigs-
föring med asymmetriska element som det heter i dag
när fåtöljgeneraler utrycker sin vapendyrkan när
destruktionspornografin rullar genom våra TV-nyheter
i täta vågor.

Var det en tillfällighet? Pratar vi inte om gudomligt
ingripande – något som inte kommer som en blixt från
klar himmel – utan ett utstuderat agerande i syfte att
lösa en uppgift som världen står inför.

Jag hade insett att Sovjetunionens akilleshäl var dess
ekonomi och att den på sikt skulle luras att öka sina
militärutgifter, så att dess befolkning inte längre stod ut,
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och för att driva på detta skeende skulle det moraliska
förfallet spädas på och en okontrollerad korruption
utlösas. Under min senare uppväxt hade mitt intresse
riktats mot artiklar om nationalekonomi och ämnet
intresserade mig storligen, och folk i min omgivning
såg det som en förbättring efter alla böcker jag läst om
sprängämnen och försåt. Det som särskilt intresserade
mig var Adam Smiths The Wealth of Nations, som
antog att om det fanns förutsägbara lagar, ordning,
ingen korruption och en fri marknad skulle det bli till-
växt. Redan i åttonde årskursens algebra inser man
dock snabbt att om man gör tvärtom blir det ”The
Poverty of Nations” med nationell missväxt. Mitt fokus
var att bryta upp Sovjetunionen genom att iscensätta
aktiviteter som snabbt och radikalt skulle undergräva
de komponenter som krävdes för välstånd enligt
Adam Smith. Om jag lyckades med detta, så skulle
Sovjetunionen och dess annekterade grannländer störtas
i misär och implodera. Så väl framme i operationsom-
rådet, när jag mött alla mina underordnade, gjorde jag
på en bordsduk upp en enkel stridsplan.
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Stridsplanen –
”Order of Battle”

Jag skrev på engelska så att alla inblandade skulle förstå
vad de skulle göra. Påven skulle mucka gräl genom
polackerna och Solidaritet, blottlägga Sovjetmaktens
moraliska underläge och kaxa upp sig. Det skulle av-
leda sovjeterna. Därefter skulle Reagan med pågående
”Operation Fairytale”, vilken jag ska berätta mer om
senare, som bakgrund visa hur svag västvärlden var
genom att ha oerhörda problem att invadera någon
meningslös liten ö i Västindien nära Kuba, och locka
Sovjetmakten att tro att det var dess gyllene tillfälle
genom att starta imperialistiska kolonialkrig i Angola,
Moçambique, Nicaragua, Etiopien och runt om i tredje
världen. Sovjetunionen skulle bränna alla sina pengar
på dessa krig och en ny snygg högsjöflotta som alla
stormakter måste ha, och till följd av allt detta skulle
befolkningen inte längre kunna försörja sig och i slut-
ändan tappa lusten att spela med. Leceks enda uppgift
var att för en gångs skull skärpa sig. När de andra spe-
lat ut sina roller skulle jag bara segla in obemärkt och
etablera mig i Östeuropa i syfte att störta Sovjet-
unionen genom mina helt unika tricks och jäkelskaper
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som jag med ingenjörsmässig precision kreerar ur min
halvtaskiga karaktär och bottenlöst dåliga moral när
det gäller att slå hårt mot de hårda. Det jag skrev på
bordsduken efter det att jag träffat Lecek kopierades
på tre andra bordsdukar, som sedan spreds bland oss
allierade genom att jag sände dem som paket från posten
i Lindesberg, där man var lite lätt förvånad över adress-
aterna – särskilt över att jag hade bekanta i Polen.

Hur bra fungerade planen? Släng dig i en taxi och be
chauffören köra dig till sovjetiska ambassaden: borta,
utraderad och förintad för alltid trots tusentals strids-
vagnar, kärnstridsspetsar och miljoner politiska kom-
missarier. En smäll så var de borta. Du kan lika gärna
be att bli körd till palmyriska ambassaden, etruskiska
ambassaden eller Karthagos ambassad eftersom dessa
imperier delar Sovjetunionens öde.

De mötte större djur som åt upp dem och bara
spottade ut benen efter att ha tuggat sig trötta på
deras brosk och sossarna tittade bara förvånat på.
Sovjetunionen är utraderat från jordytan, borta för
alltid och lever bara kvar i sina groupies böner.
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Motstöt

Jag hade uppnått det jag åstundat – skapligt vuxen
ålder och ett pass – vilket gjorde att det var dags att
agera. Nu gällde det att välja ut en inbrytningspunkt
för min första attack. Påven hade redan dragit pucken
inledningsvis och fixat i gång Solidaritet med brus i
Polen och Reagan hade börjat avleda sovjeterna.
Bollen var i rullning. Mitt angreppsmål var Polen
eftersom jag bedömde det som den svagaste länken i
den sovjetiska försvarskedjan. Det hade varit uppror
förr, Lech Walesa var fortfarande bildskön som en
Asterix på amfetamin när han kaxade på Leninvarvet,
det fanns billiga färjebiljetter, billig sprit och utsikter
att utveckla lite subversiv verksamhet. Jag skulle resa
dit och skaffa medhjälpare i kampen – förhoppningsvis
brudar men olyckligtvis träffade jag Lecek på min första
resa när jag besökte katedralen i Oliwa där han
bakom tre madonnabilder försökte svartväxla pengar
med mig. Jag insåg direkt att denne var fullkomligt
korrupt och eftersom korruption var en del av hela
idén att bringa Sovjetunionen i fördärvet beslöt jag
mig att göra honom till min vän – om än att han mest
uppträdde som ovän. När han var min allierade och
de andra fanns redan så drog jag upp den slutliga
stridsplanen på en bordsduk i Sopot i ett åttonde försök
att få honom att förstå. Vi var nu sammanslutna och
redo att anta den verkliga utmaningen.

Därefter kunde påven kommunicera med oss via
publik television genom att signalera med bordsduken.
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Påven hade så mycket tyg fläktande i olika riktningar vid
alla sina framträdanden men vi vet svaret – att formulera
hela meningar med signaler som kräkla, bordsduk och
mitra kräver minuter av viftande fram och åter. Detta fel-
tolkades av utomstående som en liturgisk utveckling men
egentligen var det en del av kommunikationen bakom
som låg till grund för Sovjetunionens avveckling.
Därigenom kunde både jag och Lecek tyda påvens
meddelanden genom att åse de tevesända högmässorna
från Vatikanen som kommunisterna trodde kommuni-
cerade med G-d, vilket varken SB eller KGB trodde så
det var ”farligt”, och inga andra än jag och Lecek
kunde sitta i katedralens torn med en batteridriven
Sony 12-tummare och tyda kräklans, mitrans och tygets
viftande i Peterskyrkan.

”Där kom ett d!”
”Såg du b:et?”
”Hahahaha – han stavade fel!”
”Hur vet han att vi hänger med de brudarna?”
”Där kom ett p!”
”Vi måste tala om att det inte var vi som saboterade;

brännaren i bränneri nummer 32 kokade över.”
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Påven höll upp oblaten med vänster hand och sedan med höger-
handen för att med vänsterhanden i oblatasken igen, upp med
kräkla och oblatask, fort bort med oblatasken och upp med kräklan
högt som attan till höger – påven hade signalerat C-E-A-S-E, på
engelska ”sluta”, och vi noterade. Det tog honom en hel hög-
mässa att signalera ”Cease to hang out with those chicks
because it is deeply immoral” och varken KGB eller SB anade
någonting men vi ignorerade hans uppmaning för vi hade ett
stort uppdrag.





”Gosse, nu tror jesuiterna att han är i sitt esse!”
”Okej, jag har G-L-A-S-N-O-S-T, precis som om han

uppfann det!”
”Nej, det var ett m!”
”Detta måste vara bra för lederna och blodcirkula-

tionen vid hans ålder, nu är han inne på sin tredje
mening!”

Steg för steg kunde vi bygga upp en organisation som
hade en viktig komponent – jag själv. Nu gällde det att
gå vidare eftersom jag skulle utföra detta och det var
mitt ansvar – oavsett hur mycket påven fläktade med
bordsduken skulle inget ske om jag inte kopplade
greppet. Samhällets explosiva kraft hade etablerats
under åratals energikris, missväxt och feldesignade
kalsonger som klöv pungen när man tog ett steg längre
än trettio centimeter, och det började bli moget.

Upproret var etablerat, det behövde bara mig som
efterbrännkammare och initiativtagare, eller snarare
detonator, sedan skulle det dra i gång. Alla tidigare
revolutioner och resningar hade följt ett gammalt
mönster känt från 1848 års Pariskommun och det är
ett genomdåligt upploppsmanagement.

Man går ut på gatorna, skriker slagord, bygger
barrikader, käftar med regeringstrupperna i gränderna
och ordnar talkörer som ingen bryr sig om eftersom
det är utegångsförbud. Det är så slappa upplopp. De
har ingen finess och saknar den strategiska vägledning
en människa som jag är gudasänd att ge. De hade varit
så ineffektiva förut – Berlin 1953, Budapest 1956,
Prag 1968 – bara amatörer. Därför hände inget förrän
jag tog tag i det. Inga innovativa idéer, bara samma
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gamla skräp som varit i omlopp sedan medeltiden
eftersom den revolutionära industrin inte haft någon
produktutveckling: ut kommer en massa skitiga
lortgrisar, som skriker sig trötta i gränderna och säger
att makten suger, sedan kommer makten i form av
trupper och ber dem hålla käften och gå hem; då skriker
lortgrisarna att makten suger och därefter skjuter trupp-
erna ihjäl dem. Slut på diskussionen.

Den goda revolutionen är en fransk lögn. De flesta
revolutioner går åt helvete och de som lyckas blir ett
helvete – vari ligger vinsten? Här är några briljanta
exempel: franska revolutionen, den ryska revolutionen
och den kubanska revolutionen. Hur kul var det att bo
där åren efter?

Denna gång skulle det ske på ett genomarbetat och
metodiskt sätt, vi skulle klä av makten naken och
sedan bygga om maktens själ – enkelt för en begåvning
som jag, men givetvis en omöjlighet för dessa tölpaktiga
amatörer som försökt förut.

Runt 1980 var Sovjetunionen den största kolonial-
makten sedan det viktorianska England, med sina
besittningar i Angola, Afghanistan, Maj Wechselmann,
VPK, Syrien, Irak, Vietnam, Nicaragua, Jane Fonda,
Kuba, Pierre Schori om än han aldrig visade någon
vare sig uniformen eller sina Lenin-ordnar, groupies som
Svenska Freds, amerikanska vänstermänniskor, tyska
ekologiska fascister och en uppsättning gudsförgätna
ruttna platser i tredje världen var de i särklass störst.

Direkt efter Vietnamkriget, inspirerad av ”Operation
Fairytale”, initierade Sovjetunionen expansionskrig
och övertaganden i fjorton nya länder i tredje världen,
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så säg inte att dominoteorin var fel. Dwight Eisenhower
visste exakt vad som skulle komma när han talade om
för den nytillträdde presidenten John F. Kennedy att
faller Vietnam så faller flera. Det Dwight borde ha tillagt
var – om du låter Vietnam falla lockas sovjeterna ut ur
sina hålor och du kan klappa till dem en gång för alla.
Det förstod jag eftersom jag läst boken och även tagit
fram en lysande strategi för att lösa uppgiften att
montera ner ondskans imperium.

De nykoloniserade folkrepublikerna fylldes med ryska
trupper, stridsflygplan, DDR-ingenjörer, rumänska
byggnadsarbetare för uppförandet av flygbaser och
kubanska trupper till kolonialisternas förfogande. Sist
anlände Sida med knäckebröd och långkalsonger som
en underhållsbataljon i Sovjetarméns fotspår. Detta
rullade över världen som en plug’n’play-version av
diktatorisk folkrepublik med en nickedocka till ledare
som tog order från Moskva. Pengarna som blev över
gick till att trycka CH Hermanssons böcker och sedan
var det inte mer med det.

Till kommunisternas försvar kom snart en kår av
statsintellektuella som ännu i dessa dagar inte behövt
stå till svars för sina åsikter under Sovjetfascismen, allt
från fascistgroupieförfattare som Jan Myrdal till
skådespelare som ville ha något att säga utanför
manuskriptet.

66 jan kallberg

Det föll sig naturligt för Reagan att träffa påven för nu var det
dags att se till att ondskans imperium föll – föga anade de att
det skulle ersättas av ett kaotiskt promiskuöst och moraliskt
sisådär Ryssland, det skulle bli ”collateral damage” av mitt slutliga
angrepp men de kunde inte heller förhindra något för nu vilade det
i mina händer och särskilt vänsterhanden hade ett fast grepp.





Denna intellektuella sumpmark gav kommunisterna
rätt att skapa förstörelse, plundra, ha ihjäl och förtrycka
människor. De kallade det svaret på den kapitalistiska
världen. Det var nödvändigt för att förändra vårt eget
vidrigt frihetliga samhälle och göra det till en konfor-
mistisk kolchos med dessa rödvinsfascister som över-
präster med rätt att skilja levande från döda.

Självklart inbillade sig dessa naiva överlöpare till
människor, som trodde att de var sanna revolutionärer
och arbetarklassens befriare, att de skulle tas emot
med öppna armar av Sovjet dagen då den stora världs-
revolutionen bröt ut – som lojala sojuzniks. Vad de
helt hade missat var att om de råkat i händerna på
Sovjetunionen hade välkomnandet inte varit öppna
armar utan handbojor, och de skulle ha blivit skjutna
eller frusit ihjäl i Sibirien tillsammans med miljoner
andra vilkas lidande vi aldrig kommer att förstå vidden
av. Det var bara ett frostigt, dött landskap, där snö-
flingorna dalade som på ett julkort med meterdjup
snö, strålkastarupplyst nysnö, –25 °C, krasandet av
kängsteg och några käckt skällande upphetsade hundar
i fjärran. Deras öde skulle inte ha blivit olikt Motek
Weirdowitzs, men de var liksom Motek lyckligt ovetande
om detta och kunde gå på sina antikärnkraftsmöten i
handstickade inkaluvor och brajluktande ylletröjor
med färger som kloakbrunt, bajsbrunt, pruttbrunt,
ruttet brunt och gödselbrunt.

Jag ignorerade de vänstermänniskor som fanns runt-
omkring mig och fortsatte med samma genomgripande
strategi som förut och det var på gång, det stora som
skulle fullbordas, eftersom min ambition var att göra
en enda stor demokratisk rundsmörjning av hela den
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kända världen. Ingen liten sketen plan utan en magnifik
och genomtänkt plan på att omkullkasta det rådande
statsskicket i 127 länder på mindre än fyra år inklusive
pisspauser, knullstunder, krökande och kompledigt.
Right off the bat.

Warren Weirdowitz sa en gång, enligt Lecek
Janitorowski, i juninumret 1984 av Den fulländade
entreprenören: ”Antingen accepterar du hindret eller
så spränger du bort det med den självmotiverade hän-
givna urkraften!” Det var två år efter den legendariska
aprilutgåvan från 1982 av just Den fulländade entre-
prenören, eller The Entrepreneur som den hette på
engelska. Warren hade fastnat för den förklaringen och
den cirkulerade i fem år i Den fulländade entreprenören.
När han märkte att han tjänade pengar på något gjorde
han det om och om igen tills någon sa stopp, och
fanns ingen på plats fortsatte det bara och han stuvade
om meningarna, ändrade ordföljden och dog slutligen
som en respekterad förmögen man som kände att han
hade gjort det som skulle göras i världen. Hans forna
affärspartner och veteranerna från Zhukovs Gardes-
pansararmé tillade att han gjort mer än nog. Om vi
har tillräckligt stor framgång på slutet, så betraktas
bara våra misslyckanden på vägen dit som lärorika
erfarenheter, vilket gjorde att Warren Weirdowitz fick ett
respekterat och upphöjt eftermäle till de församlades
på begravningen förvåning.

Jag närmade mig Polen med färjan och den stampade i
dyningarna. Landet var grått, dimmigt och deprimerande
redan tjugo sjömil från kusten. Ju närmare det kom-
munistiska Polen vi kom, desto gråare blev det. Till
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slut nådde vi fram till hamnen som var så grådaskigt
skitigt smutsgrå att en fransk film noir hade varit en
hippiekaskad av färger i jämförelse. Ingenting kunde vara
mer deprimerande, kanske borta i Ural, men definitivt inte
väster därom. Färjan jag befann mig på skulle efter några
år sjunka till botten men när jag tittade ut över hamnen
verkade civilisationens botten redan vara nådd.

Jag hade själv undersökt fartyget natten innan –
restaurangen hade en meny som inte innehöll annat än
några rätter som saknade grönsaker och där ett tiotal
konserverade ärtor låg och såg ut som om de skämdes
på tallriken. När jag gick till baren var det ingen rik-
tig bar, det var ett ölupplag med vingliga bord och
nattklubben kunde få till och med en riktig entertainer
att vilja begå självmord. Detta var jäklar i mig inte
kul. Några polacker satt här och var och tryckte i sku-
tans skrov under kvällen och tittade förundrat på mig
när jag klämde min trettonde öl för att återställa den
karolinska vätskebalansen. Knulla var inte ens att
tänka på eftersom de knubbiga knullbullarna till pota-
tis- och fläskgödda brudarna skulle ha fått ett samlag
att påminna mer om ett kullager än om ett lager kul.
Självklart hade jag vid den åldern kunnat göra ett
undantag och även nu när jag är gammal och sunkig
– men däremellan kunde det jäklar inte ha hänt.
Rousseau sa att moral är en mänsklig konstruktion,
ett kontrakt oss människor emellan, och det ska vi
vara tacksamma för eftersom vår samtid kommer att
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förr eller senare acceptera våra lösryckta bortförkla-
ringar.

Fartyget vägrade angöra kajen som om det tvekade
och ville fördröja den fysiska kontakten med sin hemma-
hamn. Freud hade säkert fått ut något av det men jag
kände bara att det tog tid. Färjan gjorde knappt en hel
knop och inget hände. Det kändes som om de
ombordvarandes samlade kraft gjorde sitt till, att man
bara ville vända om mot väst, men jag koncentrerade
mina tankar och slutligen klockan 09.14 angjorde vi
hamnen. Polackerna rusade ner mot bildäck till sina
polsktillverkade Fiat-kopior i olika nyanser av rost-
brunt som stod på underredena i väntan på att köras
av med gamla svenska kylskåp fastsurrade på taken.
Det var patetiskt hur taskigt man hade det. Det som vi
kastade var värt en förmögenhet som andrahandsvaror
inskeppade genom hålen i Järnridån. Nu gällde det att
börja röra på sig. ”Om ingen tar i det händer jävlar
inget”, som Christer Pettersson uttryckte saken. Var
Christer Pettersson verkligen en dålig människa? På
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kajen stod mottagningskommittén i form av snörräta
rader av polska värnpliktiga i gränsskyddets magsjuke-
bruna uniformer, anförda av officerare som fått sina
uniformer uppsydda med influens av den stalinistiska
designskolan vilket gjorde att brallorna skar in i arslet och
gylfen satt tre decimeter fel vilket gjorde att man pinkade
på sig eftersom ytterst få hade ett organ som nådde
ända fram, men eftersom ingen tordes klaga hade det
varit så sedan Zhukovs Gardespansararmé passerade
genom Polen efter ett längre uppehåll i Breslau.

I en annan polsk hamn en morgon mer än fyrtio år
tidigare stod en ung polsk värnpliktig kustvakt den för-
sta september 1939. Staden Danzig var en ö av tyskhet
i Polen och den unge polacken stod på kajen i hamnen
på den polska sidan. Han blickade ut över Östersjön
där den mötte den europeiska kontinentens landmassa.

Strax framför honom manövrerade sig tyska Kriegs-
marine så sakteliga in i position i det svarta vattnet,
han kunde tydligt se hur flottan klöv sjön som stora grå
stålsiluetter mot den daskiga himlen, med strömmar av
svart vatten som drevs upp av propellrarna, i en hamn
som var kolorerad av ett ständigt närvarande stoft av
brunkol. Det var säkert tusen meter ut i vattnet som
bland jagarna en kryssare kunde skådas. Uttröttad av
kustvakten tog sig den värnpliktige en noggrannare
titt på fartygen när plötsligt armadan öppnade eld och
pjäserna sjönk in i kanontornen med rekylens kraft
och fartygen satte sig i sjön när skroven grävde ner sig
för att komma i balans efter salvorna. Andra världs-
kriget hade börjat och Wlodek Weirdowitz såg världs-
historiens blad vändas som när yxan klyver veden.
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Wlodek såg varje bredsida från det tyska fickslag-
skeppet, kryssarna och de något mer lätta jagarna, ex-
plosionerna, oljeröken, de kollapsande husen, de brinnan-
de lagerbyggnaderna, spårljusen från de finkalibriga
pjäserna ombord, ljudet av granater hördes i fjärran,
krevader och de polska befästningarnas sporadiska
försök att besvara elden. De polska kanonbatterierna
tystnade ett efter ett. Han stod där på kajen vid den
motsatta stranden och tittade ut över det som utspelades
framför honom. Han var den ende som stod upprätt
den dagen, Wlodek, de andra var döda, flyende, skadade
eller flöt med ryggarna upp i vattnet. ”Jävlar! Detta
måste ha kostat en förmögenhet!”

Wlodek, som var en sann polsk patriot, var mycket
imponerad av hur övningen var upplagd och hur rea-
listiskt allt var med krevaderna och röken. Striden, eller
snarare beskjutningen, fortsatte i bukten, han såg kanon-
tornen svänga, hur kanonrören rekylerade, hur skroven
gungade fram och åter, plöjande genom det mattsvarta
vattnet, manövrerande i hamnen, avlossandet av salvor,
spårljusen och hörde stålsplitter vissla genom luften.

Efter en timme var hamnen fylld av rök från brin-
nande gummi, virke och olja. Vattnet i hamnbassängen
började täckas av ett lager spillolja och rester av det
som skjutits sönder och samman. Vid lunchtid lämnade
Wlodek efter moget övervägande sin post för att se
om lunchen var serverad. Bespisningsbaracken var
övergiven och han väntade. Som en fullgod fackför-
eningsmedlem som trodde på vikten av arbetsplikt
väntade han med stor precision 11.00–11.55; därefter
började han leta efter något ätbart själv och fann en
kvarglömd burk galiciska inlagda gurkor. Dessa åt
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han med viss förnöjsamhet fast han var upprörd över
att lunchen inte serverades. När några sekunder åter-
stod tills klockan var 12.00 gick han åter till sin post
på kajen där han placerats som kustvakt. Allt han
fann när han gick ut var att någon skräpat ner hans
kaj med flygblad.

Wlodek brydde sig inte om att läsa dem. Nu måste
han städa kajen. Han tyckte att det uppdraget som
kustvakt började bli rent av ansträngande: ”Jag är
verkligen besviken!” ”Detta är mitt sista repmöte –
nästa gång skaffar jag läkarintyg!”

Han stod på sin post fast röken tätnade och började få
en kväljande lukt i släptåg. Wlodek Weirdowitz väntade
tills klockan var 17.00, därefter gjorde han snabbt ett
”i remmen gevär” och tågade åter mot bespisnings-
baracken. Smogen var så tät att det var mer natt än
dag. När han kom till baracken var den fortfarande
övergiven.

Wlodek tog sig en funderare men eftersom han inte
ville utsätta sig för något farligt eller komma i klammeri
med någon tog han sitt gevär och gick åter tillbaka till
kajkanten även om det tog honom ett tag att hitta sin
post i röken.

Nu började han bli hungrig. Natten lade sig över
hamnen och röken lättade så att man kunde se bränderna
på andra sidan. Wlodek bar en brun uniform, perfekt
struken i varje veck, ett repetergevär med välpolerad
kolv och blåsvart pipa som i det närmaste försvann i
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mörkret och det spröda ljuset från eldhärdarna, han
hade ett käckt hängande ammunitionsbälte och välpo-
lerade infanterikängor. Han var en lojal soldat. Han
var det yppersta republiken Polen kunde frambringa.

Polen, ett land invaderat, övergivet, ockuperat och
befriat av Ryssland, Tyskland och Österrike genom
århundraden av europeisk historia av våldtäkter,
plundring, ohygieniska matvanor och elände.

”Jag hatar dessa övningar”, började han gnöla för sig
själv när den defaitistiska anden slagit sina klor i hans
själ, och han fortsatte: ”Vi betalar skatt och detta är
allt vi får!” ”Ingen mat på utsatt tid, ingen mat över-
huvudtaget!”

Därefter tystande Wlodek eftersom han kom på att
den enda skatt han betalade var momsen när han åt på
restaurang, som han varje gång till slut var tvungen att
betala efter att ha tjafsat i tre minuter. Han resonerade
med sig själv om vad han hade gjort för sin nation och
till nytta för allmänheten som var ren inbillning, men
han kände sig bättre till mods och att staten var skyldig
honom något. Inte ens ytterligare en burk av dessa
ljuvliga inlagda galiciska gurkor som börjat inta en allt-
mer central plats i hans liv.

Han var född gnällig, en riktig kvetcher, och hade
han väl börjat gnälla kunde han fortsätta i timmar
utan uppehåll. Kvällen var dock charmerande, de
brinnande oljeförråden som stötte ut eldklot varefter
bensintrummorna exploderade skapade en stämnings-
full bakgrund som speglades som strimmor i det svarta
vattnet och mörkret omslöt allt. Eldstriden var över,
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kanonerna hade tystnat och tyskarna hade seglat iväg.
De brinnande husen i fjärran gjorde att horisonten
syntes som en gyllene ulltråd i den omslutande natten.

Wlodek blev alltmer uttråkad. Han började exercera
utefter kajen. ”Snabb marsch!” Han gick snabbare
och ökade svårighetsgraden. ”Halt!” ”För fot gevär!”
Med schvung åkte geväret ur i remmen gevär och för-
flyttades med precisa grepp till för fot gevär. ”Givakt!”
Wlodek for upp i givakt. ”På axeln …”, och han väntade
på kommandoordet, ”gevär!”

Timmarna flög förbi när han exercerade på kajkanten.
Han marscherade, instruerade sig själv och jäklar vad bra
han hade blivit. Han började göra mer komplicerade
manövrar och klockan kvart över tre på natten kunde
han säga: ”Täten dubbelt till vänster, snabb marsch!
Givakt! I handen gevär!”

Detta är en tämligen svår kombination eftersom den
innefattar såväl rörelse i sidled som hastighetsväxling
och hantering av vapnet, en manöver kollegorna vid
Buckingham Palace brukade undvika för att slippa ett
publikt misslyckande, men Wlodek kunde konsten.
Han tvekade inte. Han hörde hemma i vaktavlösningen
vid presidentpalatset i Warszawa, inte på denna guds-
förgätna kaj där det inte hände något. Han kände ingen
rädsla och hade ingen publik men det skulle komma.
Han kunde känna lukten av bränt fläsk från de snart
nedbrunna slakthusen, av den tjocka röken från de
brinnande kolhögarna och den betydligt mer förfinade
lukten av officersmässens brinnande ekmöbler.

På morgonen den andra september, alldeles före
gryningen, närmade sig två polska sjömän Wlodek på
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kajen. De hade dagen innan suttit och ätit frukost
ombord på sin älskade minsvepare och pratat om vad
de skulle göra under dagens underhållsarbete, och
medan de väntade på att omeletten skulle bli klar, vilket
de såg fram emot, brakade plötsligt en tysk 105-milli-
metersgranat in i deras verklighet. Den frukosten skulle
de inte glömma i första taget. Fartyget hade sjunkit och
deras döda kamrater hade sedan flera timmar samma
kroppstemperatur som det omgivande vattnet och kunde
inte motsätta sig att abborrarna började spana in deras
öron. Om de satt kvar. Eller var de nu befann sig, öronen.

De två sjömännen stod där i brytningspunkten mellan
totalt mörker och strimmor av ljus. Wlodek fick inte
störas, han var fullt upptagen av sina manövrar och
explosionerna i fjärran reflekterades i gevärspipans stål.
De bägge tittade på infanterisoldaten Weirdowitz.

”Han måste vara granatchockad!”, sa den kraftigare
av de två, som hade ett blodigt bandage om sin vänstra
skuldra. Den andre tittade förvånat på när Wlodek
gjorde en tredubbel höger om marsch, med taktsteg, i
givakt och med övergång från i handen gevär till i
remmen gevär med avslutande honnör i riktning mot
vattnet.

”Han kanske har blivit galen?”
”Fan vet, men något är det!”

Sjömännen spekulerade vilt, men tilltalade inte Wlodek.
Weirdowitz blivande och lyckligt ovetande framtida
tolv affärspartner skulle sedan upprepa frasen ”Fan
vet, men något är det!” och det torde vara en av de
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mest dyrköpta fraserna i det västerländska kulturarvet.
Återigen tittade de två åt Wlodeks håll.

Själva var de indränkta i tjockolja, hade förlorat
mössorna och av de blåvita ränderna på deras sjömans-
blusar syntes bara något ljusare partier som skymtade
fram som grå nyanser i den svarta oljan.

Just när han gjorde hedershälsning till gardet med
tredubbel sving av geväret runt dess egen balanspunkt,
kombinerade med tre snabba steg framåt för att för-
stärka den visuella effekten av hälsningen, upptäckte
han de två männen i mörkret.

Han ställde sig bredbent, med fötterna stadigt plac-
erade med en meter emellan och han riktade det bajonett-
försedda geväret mot dem och om de två sjömännen
tidigare misstänkt att han var galen var de nu övertygade
om det att så var fallet.

”Halt!” Wlodek anlade ett grymt och mördaraktigt
ansiktsuttryck för att skrämma den okända trupp som
nu nått hans post. ”Vart är ni på väg?” De två sjömännen
försökte förklara att minsveparen hade sjunkit, att resten
av besättningen numera var kräftbete på havsbotten
och att det enda de ville var att finna ett polskt förband
och ta sig till ett sjukhus. Wlodek hade nu vid det här
laget exercerat i timmar på kajen. Detta hade tagit
överhanden. Han var ett polskt förband. Alla dessa
svängar, steg, marscher och finesser måste ha utförts
av ett förband, inte av någon enskild skyttesoldat från
3:e kompaniet av 47:e värnpliktiga infanteriregementet.
Han kände sig inte som ett regemente, han var en hel
division. En egenskap som hans framtida tolv kom-
panjoner skulle se som en av hans mest dubiösa.
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”Vi söker efter ett polskt förband!”
”Detta är ett polskt förband!”, sa Wlodek utan darr

på rösten.

Därefter tvingade han dem att visa upp sina oläsliga
polska militära identitetshandlingar där bläcket flutit ut,
fotografierna lossnat i det gyttriga vattnet och pappret
var lika styvt som rutten sallad. Erfarna förband är
inte så lättlurade.

Tre minuter gick, Wlodek undersökte noggrant det
som han inte riktigt förstod vad det var och fem minuter
av väntan blev plötsligt sju minuter. Till slut tröttnade
den något knubbige sjömannen. ”Och?”

Wlodek tog dem till fånga och lät dem marschera mot
hamnens huvudbyggnad med uppsträckta händer på
behörigt avstånd från honom som med genomborrande
blick stridslystet gick fem meter bakom dem. Det var en
bit att gå. Röken låg tung i hamnområdet. Efter en stund
kände den längre som var smalast av de två sjömännen
att det var dags att säga något, särskilt som de hade upp-
levt en hel del under gårdagen, så han konstaterade enkelt:

”Andra världskriget verkar inte vara så trevligt om det
börjar så här!”

”Andra?”

Detta var inledningen på en riktig övning som inte
skulle avbrytas på flera år och Wlodek skulle inte få
andas ut förrän han låg nedbäddad på ett militärsjukhus
i Normandie fyra och ett halvt år senare – men det
skulle visa sig vara ett bedrägligt lugn för han kunde
fortfarande repatrieras österut.
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Under dessa drygt fyra år åt han sig bara mätt en gång,
i Tunisien med joddlarna, så han var riktigt hungrig
när han omhändertogs av amerikanerna i Normandie.
Efter det gnällde han aldrig mer om mat eftersom han
åt allt som serverades. Smörgåsbord och julbord var
inte att tänka på, han åt tills man stängde för kvällen
och bar ut honom. Han sparade konserver i garaget och
grävde ner nödmat i form av konservburkar i trädgården,
de stack upp ibland och det stänkte minestronesoppa när
han passerade med gräsklipparen men det var ingenting
mot de känslor som låg bakom. Han slipade gräs-
klipparens knivar och bytte ut den skadade burken –
sedan var det inte mer med det. Missbruket av gående
bord och kinesiska bufférestauranger gjorde honom
till en anonym storätare och när man ändrade stads-
planen i staden han bodde i 1979 stämde han staden
eftersom den godkände att en bufférestaurang öppnade
i hans bostadsområde. Staden tyckte att herr Weirdo-
witz redan var störande som han var, så i gengäld
stämde den honom för att tvinga iväg honom och på
så sätt bereda väg för sådant som skulle ge större skatte-
intäkter än en gammal man som inte kunde räkna.

Warren Weirdowitz var inte ung i gården. Han start-
ade en fond för sexuellt trakasserade kvinnor så att de
kunde stämma kommunens gubbsjuka företrädare,
helvetet brakade loss i kommunen och den klövs i två
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delar – en som betalade skatt och en mer luxuös stadsdel
som levde gott på skadeståndet.

Bufférestaurangerna fick han leva med, men han fick
sista ordet mot staden. Varje gång han passerade en
restaurang tittade han åt andra hållet, vilket gjorde att
han hade postnummerområdets högsta bilförsäkring och
lyste som en röd liten varningslampa i alla försäkrings-
agenters nya superteknologiska säljsystem. Enligt Warren
själv var han en medelålders, eller snarare pensions-
mässig, inspiration för alla i området, men de såg
honom snarare som en intellektuell transpiration som
utsöndrades vare sig det fanns behov av det eller ej.
Weirdowitz skilde sig inte mycket från oss andra som
på ålderns höst blir illaluktande tevesoffmonster eller
militanta perfektionister som torterar vår omgivning.

Wlodek lämnade inte hamnen, men tyskarna kom
allt närmare och han kunde se hur flygattackerna blev
tätare och tätare och han var riktigt hungrig. Först
kom en skuggaktig gubbe med långt skägg och frågade
om allt var väl med honom och sedan kom en bond-
kvinna med bröd och mjölk till honom eftersom han
var en sådan stilig och ståndaktig patriot.

När det gått en vecka tröttnade Wlodek och ansåg
att kriget måste vara över. Han gick hem till Chopin-
gatan och lade uniformen, geväret och ammunitionen
i källarförrådet. Han hade ingen lust att leta reda på
de andra polackerna eftersom de bara mobbade
honom. Kriget var över för Wlodek och han kunde nu
kontakta familjen och de andra. Längre än så varade
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inte andra världskriget för Wlodek Weirdowitz. Nu
skulle han få sig ett skrovmål men ingenting fanns att
köpa och han hade inte direkt några pengar – ”det
kom inte som en nyhet”, sa hans hyresvärd, som han
ännu inte träffat eftersom han övertygat portvaktstanten
att säga till värden att Wlodek stupat och att hon själv
sett telegrammet. Hyran var sen redan i juli och nu var
det september, om inte snart oktober, och han hade
faktiskt varit ute i krig men det skulle hyresvärden
knappast bry sig om så han ställde sitt eget fotografi
med sorgband på bordet i hopp om att kunna övertyga
hyresvärden att han var Rotek Weirdowitz, Wlodeks
tvillingbror som just anlänt från en längre resa enligt
principen ju färre detaljer desto lättare att ljuga. Nu
kändes allt normalt igen och han kunde andas ut. Att
Wlodek hade lidit hjältedöden var en skapligt trovärdig
historia som han var rätt nöjd med själv.

Själv hade jag valt Polen för att det var den svagaste
länken i den kätting som höll ihop Järnridån. Det var
här jag skulle slå till. Det var den svaga punkten och jag
var på väg mot de stränder som Wlodek Weirdowitz
en gång så hjältemodigt försvarade. Först tog jag färjan
till Swinouscie och sedan skulle jag krångla mig vidare
till Gdansk, där Wlodek en gång stod på post, och allt
skulle sammanfalla precis som det stod i hans evangelium
för entreprenörer. Tyskarna hade med omsorg valt att
slå till just här den 1 september 1939. Där var här isen
var tunnast.

Jag förstod att jag måste landstiga där landmassan är
som bredast och mina idéer kan spridas åt alla håll –
mot DDR, mot Tjeckoslovakien och ner till Bulgarien,
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mot Sovjetunionen och över Ural mot Vladivostok
och mot norr över Baltikum till Leningrad och
Murmansk – som ringar på vattnet. Under 1980-talet
låg locket på över hela Östeuropa. Men jag bar med
mig George Washingtons gröna torpeder som skulle
sänka detta vansinne: dollar, till sex, sprit, vanära,
korruption, omoral och lockelse att det finns något
som är bättre på andra sidan floden. De var bara en del
av planen, men om jag ville få i gång en undergrävande
verksamhet var dessa faktorer enastående bra spadar
att börja skyffla med.

De polska värnpliktiga stod kvar på kajen när jag
tittade ut och de verkade lätt förvirrade. De kände på sig
att de stod inför västerlandets angrepp när jag gick längs
landgången i mina gulvita skotskrutiga golfbrallor, gul
skinndunväst och gula Rayban i klassisk design. Mer
1980-tal kan det inte bli på en person när man plötsligt
står där som det samlade innehavet av pastellfärger i
hela gråskitdaskiga Östeuropa. Soldaterna observerade
vartenda steg jag tog nedför landgången när jag som en
gul kyckling kunde explodera vilken sekund som helst.
Jag hade en baksmälla av bibliska dimensioner och
kuken skavde i de för små kalsongerna, men jag hade
pinkat så det var måtta på eländet.

Jag var så bakfull egentligen att när det nedskitade,
kolsvärtade, deprimerande och eftersatta Polen slöt sig
om mig gav det faktiskt lite smärtlindring mot solljuset.
Bakom mig kom ett lämmeltåg av trogna polacker som
återvänt med begagnade diskmaskiner, tvättmaskiner,
kylskåp och frysar – som de envisades med att ta med
som handbagage vilket gjorde det onödigt trångt och
svajigt på landgången.
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Jag blev mordisk av alla de metalliska ljud de lyckades
åstadkomma och det blev inte bättre när fartygschefen
bestämde sig för att rassla med ankarkättingar och öppna
bilportarna som tydligen inte smörjts sedan Sundsvall
brann. De små polska lämlarna var överlastade och
det behövdes för senare skulle det framgå att inget
fanns. Fartyget måste ha lättat en meter i djupgående
när polackerna med kylskåp, brödrostar, elvispar och
tvättmaskiner lyckats krångla sig ur skrovet.

Men så fort dessa kylskåp och tvättmaskiner hamnat
i Östeuropa var de hårdvaluta. En tvättmaskin kostade
två tre årslöner för en arbetare. Vem har sagt att fack-
förbund är bra? Östeuropa hade världens mäktigaste
proletariat som enligt proletärerna själva ägde alla dess
resurser, och de fick leva på det som föll från bordet
likt en hund med dålig andedräkt.

Om en tvättmaskin var värd två årslöner i Polen
var den värd tre årslöner i Tjeckien, fyra årslöner i
Slovakien och så fortsatte ökningen med kapitalistisk
logik ända till Vladivostok där tvättmaskinen nådde
sitt slutliga värde, och mittemot låg Japan där den
samma tvättmaskin var värd en veckas arbete men där
hade Sovjetunionen givetvis hermetiskt stängt gränsen
så man fick likväl börja hela resan med tvättmaskiner
i Swinesund. Det upplysta proletariatet i Östeuropa
sniglade runt med det som det utnyttjade och förslavade
proletariatet hade kastat ut som värdelöst. Redan där
borde de reagera – är det verkligen så illa att bo i väst?

Det första som slog mig i Östeuropa, även om jag
noterat det tidigare när jag la upp min plan mer i
detalj i mellanstadiet, var skillnaden mellan de publika
budskapen och vad folk verkligen tyckte. Sovjetimperiet
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basunerade ut på de enda sakerna som hade någon
färg – frimärken och affischer – hur överlägset det
kommunistiska systemet var. Visst fanns det skillnader
men de var knappast till kommunisternas fördel.

Väst hade coola bilar som startade på morgnarna
och därefter accelererade, vilket var mer än deras Öst-
statskopior klarade av. De senare var baserade på de
sämst ansedda bilmärkena i väst och byggdes enligt
taskigt kopierade stulna blåkopior av ritningarna
eftersom kommunisterna inte ens hade förmåga att
kunde konstruera sin egen värdelösa bil.

Efter att ha knallat en stund på kajen längs gevärs-
piporna som markerade färdriktningen kom jag fram till
det hus som tydligen var tull och passkontroll. Detta var
det sista hindret och jag hälsades med det finstämda
och förfinade skriket: ”Papier – papers – dokument –
documents!” av en av gränsvaktsofficerarna – det offi-
ciella välkomnandet till det kommunistiska Europa.

Så behandlar man jävlar inte en viking, men jag
gjorde ett undantag för jag ville verkligen passera och
komma in i landet så att jag kunde sjösätta min plan.
Jag hade fått ett tvåveckors turistvisum och köpt
hotellnätterna på Polens statliga turistbyrås kontor i
Sverige. Jag hade alltså betalat allt med västvaluta,
detta som de så hett eftertraktade, och de måste ha en
bra anledning att avvisa mig eftersom mina $500 var
lite sprängmedel åt IRA, ammunition åt kommunisterna
i Angola och på Kuba.

Jag hade betalat mina avgifter till systemet. Varje
hotellnatt kostade tre hundra kronor men det var det
värt. Om man använde svartväxlingskursen var det tio
gånger det lokala priset men att betala till systemet
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medförde också att man blev av med 99 procent av
problemen det innebar att ha med det kommunistiska
samhället att göra. Genom att betala de tre hundra
skulle jag kunna koncentrera mig på att störta sam-
hället istället för att hantera frågor om jag svartväxlat.
Kön rörde sig makligt framåt och det tog en stund att
komma fram så jag såg mig omkring. Inte mycket
hade investerats sedan tyskarna lämnade detta som
Swinesund 1945 och det blev polska Swinouscie. Allt
var slitet, till och med tegelstenarna tycktes trötta. Att
detta var den första av de arton resor jag skulle göra till
öst innan arbetet var slutfört framgick redan av planen.
Jag skulle bli en återkommande gäst och med tiden
kom jag att få smak för flickvänner från Östeuropa
eftersom jag tycker att de ger mer när man investerar
själsligt, kroppsligt och mänskligt som den mjuka och
ödmjuka själ man är. Fanken vad jag hade väntat på
detta sedan puberteten – min heroiska kamp för
mänskligheten, sex, martini, sex och vibrerande nätter
under täcket dirigerade av en evig energikris som
tvingade folk att knulla för att hålla värmen. Inget ont
som inte har något gott med sig.

”Du – stå där!”
”Gå dit bort!”
”Stå här!”
”Vid denna linje!”
”Vänta!”
”Gå tillbaka fem meter – nu!”
”Kan ert namn stavas på andra sätt?”
”Har ni eller någon i er familj varit medborgare i

Folkrepubliken Polen och avvikit illegalt?”
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Nu började de hjärndöda frågorna komma – som om
en flykting skulle resa till väst, skippa asylansökan och
istället krångla sig på en polsk statsfärja där biljetten
kostar en halv årslön med polska mått mätt, för att
sedan återvända och svara ”Ja!” på denna morbida
fråga och arresteras och hamna i fängelse eller arbets-
läger. Ställer man så idiotiska frågor är samhället slut.
Jag kände direkt att min plan skulle hålla.

”Var köpte ni biljetten?” ”Bär ni några vapen som
pistoler eller revolvrar eller liknande?”

Den frågan var lite tuffare eftersom jag var en intellek-
tuell missil på väg att massera mig in i köttet och för-
gifta deras skitsamhälle med omoral, korruption,
flyktvilja och en spirande lust att bli fri. Allt som skulle
slå undan benen för kommunismen. Jag var ett massför-
nöjsamhetsvapen enligt flickvänner men jag tror de
ljög – de var bara sugna.

”Bär ni med er någon omoralisk litteratur?” En
annan svår fråga – talar vi om vänstra eller högra
hjärnhalvan? Jag tror att den vänstra är snuskigare.
Den blir varm när jag ser urringningar och glödhet just
innan det går för mig. Jag blir ofta rädd att proteinet
ska koagulera. Självklart är jag på gränsen till omoralisk,
hur kan jag annars se så förbaskat nöjd ut? Det måste
vara pitten i Greta med lite spreta fram till dess. Jag är
en erkänd medlem av poolkantsentertainernas skrå så
hur skulle jag överhuvudtaget kunna vara moralisk? Det
är befängt. Rent barockt. Får jag prata med en över-
ordnad officer, vad är det för mästrande frågor som
ifrågasätter mina avsikter? Så jag svarade kort: ”Nej!”
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”Har ni med er biblar eller annan religiös littera-
tur?” Jag, som skippade tax-free för att det skulle bli
för tungt att bära, hade inte ens tänkt tanken. Själv-
klart var de livrädda att jag var missionär, om än min
ställning var sådan, vilket skulle gjuta nytt liv i frihets-
tanken och folk därmed bli orädda när de var mer
rädda för helvetet än för säkerhetspolisen. Mina fräls-
ningskunskaper kom till helt annan användning och
det var äkta sinnesomvandlande känslosvall som
sköljde genom rummet, det var en del av värvningen
av mina kvinnliga allierade. Där kan jag leverera. Det
är min bransch.

”Mister Kallberg, what are your intention to do in the
People’s Republic of Poland?” Här kunde jag inte tala
sanning utan funderade diskret ut en bra lögn, vilket tog
två nanosekunder – övning ger färdighet.

”Jag vill se den enastående återuppbyggnaden av de
medeltida kvarteren i Gdansk efter att de blev bombade
av nazisterna under andra världskriget.”

”Andra?”
”Det stora patriotiska kriget!”
”Aha, och vad vill ni mer se?”
”Katedralen i Oliwa!”

Plötsligt blev gränsofficeren lite orolig att jag var religiös
eller att han hade missat något. Jag såg det direkt, tog upp
en broschyr från den kommunistiska resebyrån Orbis –
vars namn snarare borde vara Up-your-ass eftersom den
saknade service, var skitdyr och bara erbjöd sunk – och
visade upp katedralen som ett besöksobjekt rekommend-
erat av den kommunistiska statens egen skitresebyrå.
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Bombningen av det medeltida Gdansk var en sanning
med modifikation eftersom det var kommunisterna
själva som hade bombat staden. Det var enklare att
skylla på tyskarna eftersom dessa då skulle ha bombat
sina egna landsmän som bodde i dåtidens Danzig,
men det skulle bara göra det hela ännu mer outhärd-
ligt korrekt eftersom man då måste sluta låtsas om att
detta hade varit polskt territorium sedan 900-talet och då
började man tugga på hela det absurda så jag reagerade
inte utan spelade med.

Vi bygger om historien så att den passar oss och de
kommande generationerna får leva i tron att det var som
vi säger även om allt är lögn. Den historia vi har i dag
bygger på det de fakta kommunister, fascister, socialister
och nazister klippt och klistrat genom världshistorien
för att det ska passa framtidens generationer som
kommer att vara historielösa och göra samma misstag
som generationers generationers generationer har
gjort före dem.

Om historien inte passar oss kan vi skriva ny historia
eller flytta om lite bitar så att den passar. När Stalin
satt vid makten var han ”den store ledaren” som gjorde
så att röda armén kunde slå tyskarna under andra
världskriget; när Chrusjtjov övertog maktapparaten
blev plötsligt den lilla ynka kilometer han ansvarade
för på Krimhalvön 1943–44 helt avgörande för andra
världskriget; det totala sammanbrottet för historie-
skrivningen kom dock med Brezjnev som var ansvarig för
en pollineringsstation med sex miljoner bin i de kirgisiska
bergen 300 mil från fronten – japp – Brezjnevs honung
fällde avgörandet under andra världskriget och
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Andropov orkade inte ändra den bilden så den levde
vidare i Sovjetunionens skolor fram till Gorbatjovs till-
träde. Givetvis tilldelade de alla sig själva vardera fem
”Sovjetunionens hjälte”-medaljer och ett Kelloggs-
paket fullt med Leninordnar. Jag undrar om Pierre
Schori fick Leninorden och om han var generallöjtnant
i GRU? Sten Andersson måste ha fått en Leninorden –
utan konkurrens för han jobbade verkligen på att få
ett erkännande av den kalibern. Den enda som var bitter
var den gamle generalen Zjukov som bara fick ”Sovjet-
unionens hjälte” tre gånger efter det att Gardes-
pansararmén plötsligt tvärstannat utanför den tyska för-
skansningen i Breslau – Festung Breslau. Han repeterade
på sin ålderdom med en dåres envishet: ”Om vi bara
hade låtit bli den där kycklingen – då hade jag blivit
Sovjetunionens hjälte en fjärde gång!”

Vad han fullkomligt bortsåg från var att om han
hade fått medaljen en fjärde gång skulle Stalin känt sig
hotad och man skulle ha lett ut honom i en björklund
och för hand med avtryckaren knackat in ett antal
9 mm-skott i hans kranium. Men en man som haft
ihjäl någon miljon under sitt befäl hade inte en sådan
fantasi. Zjukov borde vara tacksam för att han blev en
historisk länk till Walther Weirdowitz, eftersom det kan
ha räddat hans liv – fast Zjukov själv var helt ovetande.

Jag stod alltså i kön i det kombinerade tull- och pass-
kontrollhuset. Det tog en erbarmlig tid. Det kunde
givetvis inte vara effektivt eftersom något sådant skulle
utmana hela det kommunistiska konceptet och i Polen
är ineffektivitet något man är stolt över eftersom det
tillsammans med gurka och brännvin danar den polska
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folksjälen. Du har ännu inte mött den polske brevbä-
raren men när du gör det faller allt på plats.

”Har ni några checkar eller andra växlingsbara allegat
från främmande banker?”

”Hur mycket har ni i utländsk valuta på er?”
”Hur många dagar stannar ni?”
”Vad tänker ni göra sedan ni besökt de platser ni

tidigare nämnt?”
”Jag vill ta en sightseeingtur med den statskontrol-

lerade resebyrån Orbis så att ni vet var jag befinner mig
samtidigt som ni luggar av mig all hårdvaluta utan att ge
ett spår av den minsta service eller kvalitet i gengäld!”

”Bra – välkommen till Folkrepubliken Polen!”
”Tack!”

Jag hade anlänt och nu hade jag krupit in under skinnet
på dem bakom Järnridån. Det fanns inget som kunde
skydda dem längre. Jag skulle genast börja mitt under-
rättelsearbete så att jag kunde hitta rätt för framtiden
och inte spilla tid att störta det som skulle störtas.

Jag skulle visa att västerlandet var roligare än öst
och att öst kunde bli roligare än det var nu. Stjäl från
det statliga företaget och konsumera själv.

Även om det bara är en burk med två liter gurkor
så är det dina gurkor. Stjäl en spade eller en tegelpanna
– sedan är det din spade eller tegelpanna. Var inte
blyg. Befolkningen kan få det bättre om man tar allt
som finns i den offentliga sektorn och gör det till sitt
eget – då får vi en privat sektor utan att behöva flytta
runt saker eller bygga nytt. Det sista resonemanget lät
faktiskt bäst. Om ni alla stjäl från staten och sedan
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handlar med varandra, så kommer staten att bli
medellös och ni bli rika – utan att det kostat er en
zloty i investering. Det är framgångsevangeliet när det
verkligen evangeliserar framgång.

Jag började förbereda mig för att möta befolkningen
med mitt trettiosekunders säljsnack som skulle leda in
dem på korruptionens väg, för även om de var polacker
och redan halvt inskolade räckte det inte att sno en
gurka eller en fönstertermometer. Man kan stjäla
hyreshus, fartyg, järnvägslok och hela bergrum med
bensin. Polackerna hade hämmats av sin egen blyghet.
De skulle nu befrias. Få en vision. Fanns det på kartan
kunde det stjälas, fanns det på bild och kunde du ta på
det var det ett värde som väntade på att bli taget i
anspråk av dig och ingen annan. I början gick det
trögt men så fort Weirdowitzer geist hade visat sig var
ödet beseglat den kommunistiska hegemonin. Resten
var bara detaljer och kroppsvätska.

De tokiga östtyskarna var ett betydligt svårare mål
eftersom de gick upp i kommunismen som blev något
av nationalsocialism light. Polackerna var betydligt
mer mottagliga. När den svarta marknaden var etablerad
skulle den blixtsnabbt undergräva maktstrukturer,
lamslå det militärindustriella komplexet och låta mig
avgå med segern. Att ingen kommit på detta förut?
Under hela kalla kriget hade man investerat miljarder
i kärnvapen och fullkomligt missat att kommunisterna
bakom Järnridån skulle vara helt utlämnade hjälplösa
om de blev utsatta för en kombinerad korruptions-
och amoralitetsattack.

Det behövdes inga stora MX-missiler som gick på
räls i underjorden, det behövdes en grov nysmord missil
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som gick som på räls i underlivet. Återigen är det dubbel-
moralen som lägger hinder i vägen för oss. Jag är säker
på att både CIA, NSA, State Department, det militära
spionaget och alla de federala hemliga spionorganisa-
tionerna såg det på samma sätt som jag – kröken och
knulla i kombination med korruption är farligare för
Sovjetunionen än ett globalt kärnvapenkrig. Ett kärn-
vapenkrig var de förberedda på – men vad hade de för
skydd mot en pilsk förförare som värvade lärjungarinnor
och distribuerade katastrofala affärsplaner till hugade
entreprenörer? Inget. De var helt utlämnade liksom
grisen i slakteriets trånga gång där den framförvarande
dör och den bakom pressar på. Sovjetunionen hade inget
annat val än att gå under. De satt fast i slaktbåset och
slaktaren laddade om masken.

Vad hindrade amerikanerna att klä av sig nakna
och lägga den ryska revolutionens döttrar på rygg,
massera upp dem i brygga och sedan lägga an och hala
ut den stora trossen från den angörande ångbåten som
kom frustande i farleden? Deras frireligiösa dubbel-
moral hindrade dem från att i Washington presentera
den plan jag tänkte sjösätta. Det var enklare att hantera
ett globalt kärnvapenkrig än att erkänna att lite
ostrukturerat vansinnespippande med efterföljande
hångel i olika grader av kåthet och nakenhet kunde
fylla samma syfte – eftersom de är ett sådant dubbel-
moraliserande bigott kollektiv fanns det ingen som
kunde lansera detta som en alternativ stridsplan för
amerikanerna. Det enda de kunde komma på var
”ömsesidigt garanterad förgörelse” (Mutually
Assured Destruction) som inte var på långt när lika
briljant som min doktrin ”ömsesidigt garanterad för-
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förelse” (Mutually Assured Seduction). Vägen till
kontakt med befolkningen gick genom saliga kvinnor
som var grundligt tillfredsställda, fungerade som mina
apostlar och som i kombination med ett moraliskt
sammanbrott, åstadkommet medelst uppmuntran till
korruption och avvikande från den smala och lojala
vägen, skulle avsluta hela operationen. Den smala
vägen har aldrig varit inbjudande. Inget är så enkelt
att marknadsföra som den breda vägen av lättja, egen-
intresse och njutning.

Entreprenörer var en viktig komponent i min
blandning av komplexa och banala angreppsmetoder.
Hela planen stod och föll med dessa. I min tankevärld
skulle detta inte kunna spåra ur tillräckligt storskaligt
om ingen såg möjligheten och utvecklade den i större
skala. Entreprenörerna skulle utnyttja alla perversiteter
i den kommunistiska ekonomin och istället för att för-
bättra ekonomin radikalt försämra den genom att
konsekvent bryta mark för statsfientlig korruption
och svartabörshandel. Den inbyggda fördröjningen i
den kommunistiska maktapparaten skulle göra att
ingen reagerade och om någon reagerade skulle man
inte ta tag i problemet eftersom det vore detsamma
som att erkänna att man hade problem. Vilket man
hade låst sig till att inte kunna göra genom att ständigt
hävda sin överlägsenhet gentemot väst. Nomen-
klaturan skulle undermineras när den sammanfallan-
de staten inte längre kunde betala förmåner och ersätt-
ningar till de längst ner i näringspyramiden och dessa
skulle sedan dras in i den korrumperande malström-
men, avskiljas från överbyggnaden och sluta sig till
mina korrupta entreprenörer för att bryta mark för
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stölder, försnillningar och osanktionerade privatise-
ringar. Det som glimmar har en dragningskraft som är
lika stark som gravitationskraften, om inte starkare,
vilket de masuriska dvärgarna bittert fick erfara på
västfronten.

Med tiden kom hegemonin att tappa greppet och
fullständigt kaos uppstod, vilket ledde till regimens
fall och frihetens återintåg, allt dirigerat av mig själv
med viss hjälp av påven och Reagan. Varje föreställ-
ning har en huvudartist och sedan lite människor som
fyller ut föreställningen.

Att ha tid är viktigt. Ju kortare tid människor vill
genomföra sina affärsplaner på, desto mer hänsynslöst
och destruktivt för andra gör de det. Rån är en av de
kortaste affärsplanerna – det tar fem minuter. De
entreprenörer jag ville skapa för att krossa Sovjet-
unionen skulle ha affärsplaner som var kriminellt
korta.

Den frigjorda entreprenör jag strävade att skapa
skulle ha en investeringshorisont som sträckte sig till
klockan 16.00 samma dag som längst. Det som inte
blev affär i dag skulle inte göras. Man skulle roffa och
sko sig – snabbt. Det skulle spä på den grundläggande
instabiliteten, laglösheten och oförutsägbarheten, vil-
ket i sin tur skulle driva på beteendet så att entrepre-
nörerna vaknade nästa dag med en investeringshori-
sont som slutade klockan 15.00. Entreprenörer som
inte ser en horisont långt i framtiden agerar mycket
kortsiktigt. Istället för att bygga ett hyreshus som står
i fyrtio år snor man tegelstenarna från bygget tvärs-
över gatan och säljer dem inom fyrtio minuter. Det
hela skulle bli korttänkt, snabbt, roffa, sko sig,
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snabbt, mycket snabbt och därefter totalt samman-
brott. Planen var klar. Nu gällde det att verkställa den.
Mycket snart skulle man nå fram till en affärshorisont
på bara några minuter och från den punkten var det
fritt fall.

Om Sovjet försökte trycka ner dessa frisläppta
entreprenörer skulle situationen bara förvärras efter-
som avståndet till deras tidshorisont skulle förkortas
och det hela skulle sluta med en enda stor stöld, från
isolatorerna på Järnridåns elstängsel till guvernörens i
Vladivostok bildäck. Vi vet att detta blev resultatet, så
skedde och skräckhistorier fyllde under hela det tidiga
90-talet tidningarna i väst: Hur korruptionen härjade
oinskränkt i före detta Sovjetunionen. Hur folk stal
allt i sin väg.

Inget var heligt längre. Det kunde stjälas och hade
man aldrig ägt något blev ägande plötsligt det enda
man eftersträvade.

När allt sedan hade stulits skulle ekonomin tvär-
stanna. Jag beräknade att det skulle ske 1989. Absolut
senast 1990.

Det berodde på hur fort mina idéer skulle få sprid-
ning. När de fått det skulle Sovjetunionen bara braka
samman. Svårare än så var det inte. Jag hade jobbat
stenhårt med dessa principer sedan jag gick ut femte
klass. Det var predestinerat. G-d tvekade att sända sin
enfödde igen, efter allt korsfästande och tjafs, så han
sände mig istället för att kolla läget och sondera om
det var dags. Vi är alla försökskaniner i någon annans
experiment, antingen det handlar om att lära oss
matte genom att lägga pappersmorötter i slingor av
ulltrådar eller att få våra bilar stulna när kriminalvården
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humaniseras. Men jag tvekade inte utan hörsammade
kallelsen för att undvika den stora vedergällningen för
all ondska som G-d benämnde ”Wing Attack Plan R”,
vilket förvånade mig eftersom jag hade förväntat mig
bättre fantasi av den som skapat varje cell i myggans
stjärt. Om det nu var sin enfödde han sände. Det fanns
kanske en större ”cover up” som övergick vårt för-
stånd, men jag sket fullkomligt i om himlen var en
projicering av ”The Matrix”, eftersom nakna är vi
verkliga och utanför den chimäriska kvadranten. För
den som är uppslickad i brygga är illusionen krossad,
feminismen bortspolad, och verkligheten kommer som
en nervstöt, en kåthetens tsunami, rätt i skäggstubben.
Därefter reser vi oss upp, brer messmör på en Leksands,
återvänder från den yttre galaxen och vandrar vidare
i civilisationens hårt utstakade allé av konventioner,
normer och normalitet.

Bolsjevikerna hade förberett mitt arbete genom att
ta bort ett antal av de förutsättningar Adam Smith
angivit. Det behövdes en detonator. Jag var laddad.
Det enda som fattades var en katalytisk tillsats som
skulle få det att smälla. Det katalytiska fanns där; det
duschade, rakade benen, klädde på sig, rättade till
behån och rätade till triangelns vinklar som en brasi-
liansk vaxning utan att tordas gå ända ut till de sista
stråna.

All materia var på plats. Nu gällde det att inträda i
atmosfären. Frågorna omger oss hela livet och vi får
en erotisk utbudschock, men så stillar vi våra sinnen,
tar oss samman och fortsätter berättelsen.

När den svarta marknaden väl var etablerad skulle
nomenklaturan gå mina ärenden genom att jaga dessa
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nyblivna entreprenörer och försöka förkorta deras
redan korta investeringshorisont. Allt skulle bara
skena iväg. Det beteendet skulle sedan smitta av sig på
nomenklaturan när de såg den rikedom de som roffat
åt sig kommit över; till sist skulle mina flickvänner
överge mig, trots alla mina pluspoäng och mänskliga
leveranser, och bli ihop med de stormrika oligarkerna.
Själv skulle jag lämnas åt mitt öde att sitta ensam med
en grekisk sallad, en kopp kallt kaffe, en tredubbel
martini, ett glas apelsinjuice och ett med mineralvatten.
När jag kom att tänka på martini kändes det som
goda framtidsutsikter. Jag visste hur det skulle sluta.
Det fanns i mitt inre. Det var ren och skär lycka.

”Du måste konfrontera ondskan själv!”, sa Galitzer
Rebbe och korrigerade mig angående små detaljer så att
mina tankebanor blev mer sunda och jag kände mig
styrkt att ta steget ut i det okända. Han stod där i sin
mörka kaftan, under vilken man kunde skymta ett par
svarta belorusskij-moderiktiga byxor och ett par hand-
gjorda kängor från Chelm, med den vita skjortan som
bröt av mot det svarta och det yviga grå skägget som slöt
upp kring hattens breda svarta brätten.

”Jag har färdats en lång väg genom mänsklighetens
tragedi och mött det som ingen av oss vill möta i den
mänskliga själen”, sa han i en dov ton. Jag hade inte
väntat mig att han skulle dyka upp under mitt försök
att krångla mig ut ur tullhuset i Swinesund.

Vad skulle jag säga? Galitzer Rebbe lät sin skugg-
skepnad vandra i lokalen, bland polackerna, bland de
polska soldaterna, bland fejkblonda brudar och kloak-
bruna militäruniformer, innan han ställde sig bredvid
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mig och sa med finstämd röst: ”Jag har mött häst-
handlare, fiskhandlare, gudfruktiga män som studerat
skrifterna hela sina liv och udda figurer som tatariska
silversmeder och de masuriska dvärgarna – men jag
har inte mött någon som inte har en svag punkt som
ondskan kan utnyttja när den vill!”

Jag sa ingenting, det skulle ha känts lite löjligt, efter-
som min livserfarenhet visserligen var omfattande men
lite enahanda. Hans vålnad stod bredvid mig och jag tog
två steg för att se om han skulle följa efter, men han stod
kvar och betraktade den polska röran. Galitzer Rebbe
var frikostig med sin visdom, det var hans gudomliga
uppdrag, och han kunde ikläda de flesta resonemang
en logik som vi andra saknade men även ge dem ett
mänskligt djup som vi platta nutidsmänniskor försnillat
i tron att vi i all vår ogudaktighet är historiens centrum.
Han hade sorg i sitt hjärta över allt som fallit offer för
ondskan. En sorg han försökte dölja men som lyste
igenom som när en liten bil med helljus på en fjärran
skogsväg smeker träden med sitt sken, men ondskan
sluter sig om den står upp så fort ljuset passerat och
allt detta hade försvunnit i historiens djup. Det var
försvunnet precis som alla de människor som kullrat ner
i massgravar, de som skjutits i nacken och sparkats ner
i gropen, de böcker som bränts och de intellekt som
utplånats när blyet kluvit hjärnbarken liksom yxan
klyver veden och avskiljer barken för evigt. Och ingen
sa något utan vi tittade på teve och åt knäckemackor
med Kalles kaviar. Knaper, knaper, knaper, knaper.

Den ryska revolutionens döttrar, och deras befriade
polska medsystrar, väntade otåligt på att jag skulle
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masa mig ut ur tullhuset och sluta fundera så mycket.
Vi levde i olika verkligheter. De ville att jag skulle
komma i gång med mina passionerade tricks, dessa
antika förförelsekonster som är så universella, även
om det bara dröjde ett fåtal minuter, men till och med
romarriket varade bara ett par minuter – på den geo-
logiska klockan. Tid är en mänsklig uppfinning. Den
finns inte. Vi har skapat den. Universum är tidlöst. Det
finns ingen tid. Vi skapade den för att vi behövde den.
Vi behövde den. Ingen annan i hela universum behövde
tid – bara vi.

Skit samma – för nu hade jag tagit mig samman
och gått ut ur tullhuset, brudarna suckade i fjärran
som en bris genom bygden och jag stod där i min gula
skinnväst och rutiga golfbyxor. Det var en grå, skitig
plan med uppbruten asfalt där vattenpölar, grus och
små flak av asfalt slogs om utrymmet på marken.
Inget verkade längre ha den inneboende logiken men
det hade inte det planekonomiska himmelriket heller.

En av brudarna passerade mig och det var något med
henne som gjorde att jag kände att hon ville säga mig
något. Inte med ord utan genom synintryck, som en tele-
graf byggd uteslutande på semiotikens element, en för-
nimmelsemaskin som var som en ångmaskin där jag själv
alstrade värmen och min kroppsvätska förångades och
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drev på rörelsen. Jag följde varje steg hon tog i hopp
om att bättre kunna förstå vad hon försökte säga mig.

När hon hade gått fram och åter ett tag och strukit
runt min kropp kände jag att det var dags att dra vidare.
Man kan inte fundera för mycket. Då blir man stående
mitt i livet och vet varken fram eller bak. Nu vet jag
fram. Framåt är nyckeln till rörelse. Alltför många
människor funderar bara på bak. Bakåt är regression;
framåt är progression, transpiration och erektion. Det
finns en livskraft i framåt som saknas i bakåt. Jag tittade
på hennes ben igen – hennes steg rörde sig framåt. Det
fanns ett budskap i detta. Fråga mig inte vad.

Jag var på plats, jag var utplacerad, jag hade passerat
gränskontrollen och fjärrkontrollen som utgjorde
spionaget hemma i Folkhemmet. Jag gav ett rumänskt
fulfinger åt gränsvakterna, som hejade tillbaka, då jag
var helt förvissad att amerikaniseringen redan hade
gått så långt att ett sedvanligt amerikanskt fulfinger
skulle ha orsakat förtret, internering och politisk kris
– om Sveriges sketna utrikesdepartement hade brytt
sig om sina medborgare utomlands.

Därför var min avsikt tvungen att maskeras med fagert
tal så att den kunde flyga under radarn. Att amerikaner-
na höll på att lura ut sovjeterna förstod jag redan som
barn när amerikanerna plötsligt fejkade att de inte
klarade att spöa de nedriga nordvietnameserna som
hade lika mycket industriell förmåga som en mellan-
svensk hembygdsgård. Jag förstod att ”Operation Fairy-
tale” var på gång att få sovjeterna att tro att västvärlden
var på väg att ge upp, att den var moraliskt och finansiellt
slut och inte kunde bjuda motstånd mot de ädla sov-
jeterna. En trojansk häst stor som ett kvinnoarsle från
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Ohio och den skulle lura dem att ta den till sig. Jag
hade skeendet i färskt minne, fast jag bara var runt tio
år gammal när amerikanerna under stort kaos evaku-
erade ambassaden i Saigon, vilket var kulmen på för-
nedringen. Det var 1975. Amerikanerna var slagna.
Helikopterpiloten landade i vattnet för det fanns inte
plats på hangarfartygen, flyktingar fiskades upp ur
havet och de svenska socialisterna hånflinade åt hur
illa det gick för det stora landet i väst – i hopp om att
Jesus i Maos egen folkdräkt skulle dyka upp mitt
bland dem, flödande algeriskt rött vin som smakade
terpentin på en folkhögskola i Värmland där små
hjärnor med perverterad världssyn samlades och dyr-
kade socialismen som den nya statsreligionen.

Men CIA, NSA, U.S. Navy och 24 andra hemliga
federala byråer hade större planer för världen. De
hade inlett ”Operation Fairytale”. De hade väntat på
de bästa bilderna där matroser välter helikoptrar i
havet från flygdäck som ett enda stort patetiskt slut på
Vietnamkriget, ett desillusionerat USA och en väst-
värld som inte kunde försvara sig. Just när denna scen
utspelades motades journalisterna ut ur matsalen och
tvingades ta ändlösa rader av bilder och filma när
amerikanerna lämnade Vietnam med svansen mellan
benen. Detta var förnedringsteve när den var som bäst.

Vad drev CIA, NSA, U.S. Navy och 24 andra hemliga
federala byråer att plötsligt bereda väg för det jag
skulle utföra? Gudomlig inblandning – men jag ber att få
återkomma i den frågan eftersom detta måste infogas
i en teologiskt fulländad förklaringsmodell där jag
faktiskt spelar en skapligt stor roll. Inte för att jag vill
ändra byta till den heliga fyrenigheten men för katolska
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kyrkan var nog pappersexercisen rätt kortvarig, håll
med om att trefaldigheten är rätt mesig, jag menar –
vad har Jesus gjort recently? Duh?!! Jag skulle göra mig
rätt bra på altartavlor och särskilt i amuletter mellan
brösten på hispanic-brudar.

En sak är säker, om jag inte hade ändrat mina
barndomsböner skulle G-d aldrig ha tagit sig tid att
plantera ”Operation Fairytale” som förspel till den
stora ouvertyren som brudar lämnade skapligt nöjda
med crescendot.

Amerikanerna hade lagt första kortet, Sovjetunionen
trodde att den hade övertag och jag var nu innanför
Järnridån. Jag hade ofta funderat över namnet
Järnridån – men fann snabbt att det måste ha grundats
på ett hämningslöst krökande där ett järn aldrig var
långt borta. Hon med benen hade gått vidare och
innan det blivit midnatt hade hon gått både två och tre
gånger, om farbror själv hade fått bestämma, men vi
lever i en värld där olika falla ödets lotter och för
några blir det bara klotter.

Jag gick ut ur tullhuset med min väska fylld av skitiga
småsedlar som jag snabbt skulle kunna svartväxla till
miljardbelopp och sedan åka som Charles De Gaulle
med sju limousiner så att ingen kunde veta i vilken jag
befann mig. Man blir lätt paranoid om man går från
ingenting till sådan rikedom. Det var något som Lecek
Janitorowskis anställda kom att kunna skriva under
på. Den som plötsligt blir rik kommer att bli odräglig,
paranoid och en plåga för sin omgivning. Det ligger i
sakens natur. Runt om mig fanns allt och inget. Det
var tomt men ändå fullt. Himlen var smutsgrå, asfalten
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på parkeringen uppbruten, små vattenpölar fyllda med
skitigt vatten och lortigt grus – och mitt i allt detta var
polackerna utställda som schackpjäser i ett parti där
de alla var bönder. Att det överhuvudtaget fanns en
parkeringsplats i ett land utan bilar var konstigt men
från ingenstans, fast det bör ha varit från en väg eftersom
bilen i det närmaste gick på underredet, kom en rost-
brun Lada emot mig med precisionen hos en kryss-
ningsmissil. Jag var identifierad. Jag var utlänning. Jag
var hårdvaluta. Vad ska man säga? Är man entertainer
så är man. De få människorna i omgivningen tittade
med misstänksamma ögon på mig. I ett land där de
enda färgerna utgjordes av blänket från epåletter och det
sunkmörkröda neonet i apotekets skylt A_P_T_KA,
där ingen brytt sig om att laga de bokstäver som sak-
nades, stod jag i mina gulskotskrutiga golfbrallor, gul
Stefan Vesterberg-skinnväst, som kostade snusk på
1980-talet, och ultragula Rayban-solglasögon. Mina
solglasögon var pricken över i; eftersom allting var så
kloakgrått kände jag mig verkligen som ett främmande
djur i deras zoo.

Den sovjetiska Ladan svängde in bredvid mig och
hela bilen såg ut som om den hade återuppstått på
tredje dagen. Polskt underhåll är mer teoretiskt än
praktiskt.

”Behöver du åka någonstans?”
”Stettin.”
”Tjugo dollar!”
”Tio dollar och tre paket Marlboro!”
”Tio dollar och fem paket Marlboro!”
”Taget!”
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Jag hade anträtt min odyssé och klev in i bilen efter att
snabbt ha undersökt golvet på förarsidan så att inte
fötterna skulle behöva släpa i asfalten de kommande
hundra kilometrarna. Föraren gjorde en raggarstart,
sex tusen varv och kopplingssläpp men den lilla gräs-
klipparmotorn tvärdog och han fick starta igen och
sedan gled vi iväg i ett mer nyanserat öststatstempo.

Detta var en värdig representant för den lokala
skojarkåren och han skulle bli ett lätt offer för mina
konster – han skulle bli ett verktyg för att sprida kor-
ruption och sönderfall. En dag om något år skulle
vågen nå honom, han skulle kasta alla lojaliteter över-
bord, om han någonsin hade haft några, och plötsligt
börja göra saker som han aldrig hade tordats förut –
inte längre fiffla med småsummor utan hejdlöst stjäla
och ta från den kommunistiska staten. Han var helt
ovetande och körde som om han hade stulit bilen.

Han försökte inleda en konversation och eftersom jag
har en god uppfostran lät jag mina svar bli serier av
ord, inte ett enda fristående ”Japp!”.

”Så vart reser ni – ni stannar väl inte i Stettin?”
”Gdansk!”
”Jag kan köra er dit!”
”Tack, men jag kommer att resa en annan väg för

jag vill se mer av landet.”
”Varför det?”
”Varför inte?”
”En bra fråga – ja, säg det – varför inte?”
”Kan man fråga sig …”
”Verkligen.”
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Det hela utvecklades till en stillastående experiment-
pjäs av det slaget som Riksteatern terroriserar små
oskyldiga barn och vettskrämda invandrare med. Så
jag bestämde mig efter ett antal låtsasinspirerade kom-
mentarer för att se till att vi fick något att äta.

”När du ser ett skapligt matställe så sväng in!”
”Skapligt?”
”Ostgebiet style.”
”Okej, då!”

Vägen var helt tom med undantag av någon enstaka
polisbil eller militärlackerad lastbil. Detta var den
gamla Autobahn som gick från Tyskland ut mot
östfronten. Polackerna hade lagat bombhålen på
polskt manér så varje gång vi passerade ett gupp for vi
runt i bilen som om vi kört på en mina, bilens stöt-
dämpare hade varit undermåliga redan vid tillverk-
ningen och nu femton år senare var de fullkomligt
obefintliga och påminde bara om sin existens med ett
skroinkande ljud under några kilometer efter varje
gupp och karossen gungade fram och åter som om vi
for på en flygande matta.

Jag kände som erfaren syndare att detta kanske var
domedagen eller så också var det inledningen på något
riktigt roligt. Plötsligt undrade jag hur östeuropéerna med
sina små undernärda arslen klarade att studsa runt i
bilarna så länge efter varje gupp. Vi västerlänningar hade
mjukare stjärtar eftersom vi kunnat äta oss mätta och
mer därtill. Då inställer sig givetvis funderingen om
inte lättare arslen studsar mindre och våra feta bakar
ger mer kumulativ studseffekt då vi sjunker djupare ner
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i den uttjänta resåren och vårt bäckenben studsar mot
bilens snart sönderrostade bottenplatta. Föraren rökte
oavbrutet men det gjorde ingenting för den här karossen
lämnade luften fritt spelrum. Vi passerade några trafik-
kontroller men eftersom föraren var informatör och
jag stod under bevakning kände de att det inte fanns
anledning att stoppa oss, så vi passerade på vår flygande
matta som gungade fram och åter på asfaltsfloden som
ledde österut.

”Även om hunden har löss så skäller den när inbrotts-
tjuven bryter sig in”, sa Galitzer Rebbe för att summera
situationen, och tillade för att det skulle bli helt
uppenbart: ”men om din hund har löss och du inte har
några kunder som gör så att du blir förmögen – var-
för bry sig om att skaffa hund när det finns fler kunder
än inbrottstjuvar?” Ibland överdrev han lite för att det
skulle bli lättare att förstå hans resonemang, men han
gjorde det i ett gott syfte, så att ingen skulle under-
skatta det han hade att säga.

Föraren tog god tid på sig att hitta en restaurang värd
namnet. Vi stannade vid något som vid första anblicken
tycktes vara en större villa vid vägen; en liten grusväg
ledde från motorvägen fram till huset som var i schweizer-
stil och låg i gles tallskog. Tydligen en kvarleva från den
tiden då det var andra lantmätare i området. Jag tog med
mig väskan med halva bruttonationalprodukten i skitiga
småsedlar och stegade in på haket. Väl innanför dörren
insåg jag att jag skulle få spendera det mesta av tiden
där på att försöka undvika att ramla av de rangliga
stolarna, som i likhet med det rangliga bordet var till-
verkade på någon arbetsskygg kolchos i de masuriska
utmarkerna där man gjorde sådant skräp att man inte
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ägnade ens en sekund åt något som kan kallas design
utan plankorna spikades ihop och marknadsfördes
sedan som traditionella polska allmogemöbler. Vid
närmare eftertanke var detta kanske just traditionella
polska allmogemöbler, ihophafsade av en hög ohyvlade
och sneda en och halvtumfyra-plankor, ett grandiost
exempel på när kladdkukeri blir kultur.

”Tartarbiff!”, sa jag utan att tveka.
Föraren tittade förskrämt på mig eftersom detta att

välja en maträtt som bygger på rått kött som genomgått
en livsmedelsdistributionskedja som börjar med ned-
skitna kossor i ladugårdar som inte moderniserats sedan
1920-talet och fortsätter med obefintliga kylanlägg-
ningar och slaktare som inte tvättar händerna efter att
ha torkat sig i arslet, inte kan sluta lyckligt. En nätt
rätt på rått rött kött, med rå äggula för att säkerställa
att ingen smittkälla missas, som serveras med hackad lök
och en konstig sås som säkert är består av kolibakterier
insmorda med socker och ingefära.

Till slut kunde inte chauffören hålla sig: ”Varför tar-
tarbiff?”

”Enkelt – du förlorar bara en dag!”
”Hur menar du?”
”Man anpassar sig till sin nya verklighet och får den

lokala bakteriefloran i en smäll, utan lokalbedövning,
och skiter sig trött i en dag men eftersom man styr när
detta sker genom att beställa tartarbiff den dagen man
är bakfull slår man två flugor i en smäll!”

”Du skiter och spyr samma dag!”
”Istället för att skita en dag …”
”… och spy nästa!”
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”Exakt!”
”Smart!”
”Trevlig lunch!”
”Tack – det ska smaka!”

Vi avnjöt lunchen förvissade om hur detta skulle sluta: det
skulle ta en timme för bakterierna att föröka sig till en
sådan mängd att de började ta kommandot, sedan skulle
de jobba sig genom magsäcken för att slutligen nå
tarmkanalen och öppna sin business. Chauffören var lätt
imponerad av den livserfarenhet som låg bakom mitt val
av måltid men faktum var att jag hade läst detta i en
sjaskig agentroman som jag läst bara för att den var
det enda förutom broschyren ”Upptäck Uppland!”
som låg på Tierps tågstation en julidag i början av
1980-talet. I mitt inre var jag nöjd nu när jag inlett
exekutionen av den plan jag burit på sedan jag gick
med de bögigt ljusblå stövlarna genom modden. Det
gäller att hålla fast vid de visioner och drömmar man
har i livet. Utan dem blir tiden bara en blöt intetsägande
sörja som rinner genom våra liv – som tartarbiff.

Medan jag slafsade i mig slaktavfallet och svalde
ner det med en öl som smakade halvskapligt – men det
berodde mer på att jag var bakis än på att den just var
god – började jag fundera på ”Operation Fairytale”.
Upplägget var genialt. Man bara låtsas tappa garden
så lockas sovjeterna ut ur sina hålor och jag kan
smyga in. CIA, NSA, Nato och hela gänget hade
slängt ut spenderat miljarder på att få sovjeterna på
fall. De hade avlyssningsapparatur på havsbotten kors
och tvärs överallt i Nordatlanten, de hade spionsatelliter
och de hade gjort allt de kunde men avgörandet skulle
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Tartarbiff – mormors polska recept

Skär bort fett och senor från en bit

fläskkarré, och mal till färs. Tillsätt

senap, olivolja, Maggi-sås (finns i

importbutiker), salt och peppar. Blanda

väl. Dela upp i 4–5 portioner. Rulla till

”bullar”, lägg på en serveringstallrik

(tryck gärna till med en form för ett

snyggare resultat). Täck med plastfolie

och ställ in i kylen en halvtimme.

Innan servering, tryck till ett ”hål” i

toppen på varje portion, och lägg i en

äggula. Servera med finhackad lök vid

sidan om, gärna också en bit saltgurka

eller ättiksgurka. Garnera äggulan med

gräslök och servera omedelbart.

Till detta: mörkt bröd och iskall

polsk vodka!



fällas på ett sätt som Kreml aldrig hade kunnat ana.
Subversiv verksamhet medelst kondomer, kröken och
cigaretter och fagert tal om alla de möjligheter som
skulle yppa sig bara man släppte lojaliteten med systemet
och tog för sig av kakan istället för att dela med sig.
Jag behövde bara ett vardagsrumsgolv att övervaka
med en bystig motpart och sedan var det klart. Snacka
om lågbudgetkrigföring.

Vi har många gånger ofta en känsla av att vi ser
verkligheten bara för att vi ser ramverket, men vi lyckas
inte få klart för oss vad som verkligen försiggår. Reagan
hade invaderat små meningslösa stater och platser
som Grenada och Panama, endast för att avleda
Sovjetunionens uppmärksamhet, och jag antog att han
visste att jag var på väg. Jag funderade på världen och
att den är överbefolkad av olika människor; en del
skriver böcker, romaner fyllda av fantasi. Det måste
vara jättejobbigt. Jag skulle bara skriva historiska
böcker, laddade med objektivitet och empiriska
belägg, som denna. Därefter hade jag en sossestund
när det stod helt still i huvudet.

Hela idén om arvsynden och att vi är födda syndare,
som konsekvent sprids i världen, har egentligen vissa
fördelar, även om jag rent religiöst sett motsätter mig
konceptet, för om man ändå är född syndare, är det
inte lika bra att göra en karriär av det? Man har ju så
att säga redan gjort halva investeringen – man är i
branschen. Moral är egentligen bara i vägen när vi vill
göra det vårt undermedvetna säger till oss att göra.
Det är först när vi är gamla och har gjort allt det vårt
undermedvetna sa att vi skulle prioritera som vi kommer
åter dit där vi startade och börjar moralisera och skriva
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insändare i lokaltidningen om ungdomens förfall. Den
här morgonen vid motorvägen till Stettin kände jag
mig fullkomligt bekväm med att befinna mig i fritt fall
moraliskt sett. Det var en del av planen. Vi lindar oss
runt verkligheten och så lite skiljer katastrof från
genesis, det kan vara bara några prickar, som en vanlig
sjal och en vänlig själ. Små saker avgör liv och död.

Två bokstäver skiljer ”tiny chicks and fat checks”
från ”tiny checks and fat chicks”; det ena livets cresc-
endo och det andra den darwinistiska definitionen på
död. Jag hade detta i åtanke så jag förstod att detaljerna
var helt avgörande – jag fick inte avvika från genom-
förandets minutiösa mönster.

Våra liv styrs av måsten, saker som vi egentligen
inte måste göra när det kommer till kritan och de måsten
vi till slut gör blir till ingenting och glöms bort. Därför
är det viktigt att koncentrera sig på sådant man inte
måste göra – som att sänka Sovjetunionen.

Tartarbiffen rörde på sig i magen och jag kände att det
var rätt blandning av bakterier som började joxa runt.
Detta var överlagt. I dagens Sverige heter tartarbiff
något annat, kanske romerrulle eller snuskplätt, där-
för att det låter snarlikt – tattarbiff.

Min polske chaufför sörplade nöjt i sig en soppa
som hade små, små förnimmelser av grönsaker som
flöt som lik i vattnet. Så där lite uppblåsta i sin ensamhet.
Jag funderade på om kaffet på sunkhaket var gott.
Servitrisen borde inte experimentera med väteperoxid
eftersom det var uppenbart fast hon var påklädd att
hon var becksvart om muffen och naken mest såg ut
som en Nogger där bara den mörka nougaten finns
kvar på den vita pinnen.
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Chauffören var lite reserverad eftersom han av
någon anledning kände på sig att det var något som
inte stämde med hans passagerare. En man från väst
som kände till de oskrivna reglerna inom Pax
Sovjeticum. Vad dolde sig bakom de löjligt knallgula
solglasögonen? Han funderade medan han idogt för-
sökte fånga de små grönsaksbitarna som flöt i soppan
utan att skönjas som mer än millimetersmå uppstickande
cellfragment, vilka genom att bryta vattenytan avise-
rade var det fanns mer att hämta – bara för att sedan visa
sig dölja okända djup av tunn buljong och varmt vatten.

Vi satt och njöt av lunchen medan de som beställde
grävlingssoppa fann att grävlingen inte var så fet som
förmodats, skyn var tämligen tunn. Jag skulle vidare
från Stettin till Gdansk, eller Danzig som det en gång
hette, och mitt emellan tvillingstäderna Gdynia och
Gdansk ligger en liten stad som heter Oliwa där det
finns en katedral som jag ska besöka, i ett desperat
försök att få syndernas förlåtelse eller gottgöra det
som komma skall, men det är bara början för längs
kusten fanns det två små städer som precis som Oliwa
låg mitt emellan Gdynia och Gdansk. Den ena var Sopot
och den andra var snarast ett gammalt fiskeläge som fått
ge plats för nya höghus – Jelitkowo. Kommunistiska
höghus känns betydligt högre än västvärldens eftersom
de förstnämndas hissar sällan fungerar.

Chauffören förhörde sig om vart jag skulle och jag
sa bara att min slutdestination var hotell Marina i
Jelitkowo. Där var jag väntad av säkerhetstjänsten
och alla dess informatörer, dit hade den statliga rese-
byrån angivit att jag skulle anlända och där kunde de
kontrollera mina förehavanden – trodde de.
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Chauffören tittade på mig med en blandning av
förfäran och förundran som var toppad med ett uns
misstänksamhet.

”När vi kommer till staden som vill jag komma till
Hotell Szczecin!”

”Givetvis, chefen!”

Jag avslutade måltiden och betalade med dollar efter-
som den amerikanska valutan gör livet lättare och när
jag gav tre dollar i dricks till henne med den mörka
muffen förstod jag att mina aktier steg långt bortom
Refaat El-Sayeds vildaste fantasier. Detta var hausse.

Väl tillbaka i bilen sa chauffören inte så mycket
mer. Han började väl undra vad han hade plockat
upp. Var det en sovjetisk yrkesmördare eller bara en
vanlig psykopat han hade hittat i hamnen – eller en
risktagare från yttre rymden som försökte ta sig hem
via det polska vägnätet?

Vägen blev kullrigare och knölarna i vägbanan större
och den flygande mattan gungade genom landskapet
när vi närmade oss staden. Den syntes inget vidare
eftersom gatubelysning kräver energi och energi vad
precis det som saknades – mänsklig energi, livsenergi
och elektrisk energi. Jag började bli irriterad när jag
kände den första uppstötningen av tartarbiffen; den
gjorde ett ambitiöst försök som nådde adamsäpplet
men slogs tillbaka av mina kväljningar. Tartarbiffen
var kanske inte så dålig ändå – kanske var det för lite
bakterier som gonade sig i smeten av rått kött som
stått framme för länge, ägg som aldrig sett ett kylskåp
och avlagringar från skitiga restaurangnävar?

126 jan kallberg



så sänkte jag sovjetunionen 127

There is a
country in

Europe where
multiple-choice
tests are illegal.

Sigfried Hulzer



Bakfyllan däremot började ta sats, mitt huvud kändes
tyngre, som om vi gjorde en loop i överljudshastighet,
och mitt pannben vägde plötsligt lika mycket som en
Volkswagen i det ögonblicket då vi utsattes för 7 G.
Bakfylla är människofientligt. Det finns inget positivt
med att vara bakfull. Det är bara så tragiskt jobbigt.

Stettin – numera heter det Szczecin – var en före
detta tysk stad där allt tyskt raderats ur kommunisternas
minnen och man hade skapat en ny, färdigpaketerad
historia om staden, som bara innehöll polska namn,
polska platser och polska minnen, där tyskarnas invasion
ägde rum 1939–45 och allt var tyskarnas fel. Vilket
det kanske också var – men det verkade långsökt att
man på 1980-talet inte kunde köpa de enklaste livs-
förnödenheter som kondomer, högklackade skor,
strumpbyxor och martini i vanliga affärer på grund av
det tyskarna gjorde fyrtio år tidigare. Det krävde att
man hade fantasi.

Det intressanta med Szczecin var att den en gång
varit en tysk stad vid namn Stettin. Även om jag redan
har sagt påpekat det, så hade kommunisterna utraderat
varje spår som kunde påminna om att tyskarna hade
bott i staden och det var grundligt gjort. De andra som
bodde där tidigare blev utraderade av tyskarna; om
någon eller något av dem funnits kvar bland tyskarna
var det nu definitivt borta för tid och evighet. Så den
ursprungliga stadsbefolkningen fick se sin verklighet
utraderas av tyskarna, vilkas verklighet utraderades
av kommunisterna som i sin tur fick se sin verklighet
utraderas av mig – frågan är om jag har gjort något
omoraliskt eller ont mot de första men den frågan är
teoretisk eftersom det inte fanns något kvar av dem
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och kommunismen hade inte behållit något av det som
varit utan allt var lika borta som en studsande sten när
den väl tappat energin och sjunkit under vattenytan.
Den yta som är gränsskiktet mellan det vi kan se, våra
verkliga jag, och det kosmiska där andar, minnen och
lukter möter det som vi för länge sedan glömt och för-
trängt. Vi tror att det är kosmiskt, eftersom vi tillskriver
oss själva spirituella värden, ser oss själva som gudar
och små innehavare av visdom, men det behöver inte
vara kosmiskt utan det kan vara enbart komiskt.

Vi vill ha svar på svåra frågor, vi vill möta livet och
vi förväntar oss att allt ska komma i jämna vågor av
liv, framgång och upphöjda själar när det istället kan
komma en tsunami av död, motgång och deprimerade
och slitna själar. Warren Weirdowitz blev aldrig sliten
eftersom han aldrig insåg vad som försiggick runt-
omkring honom, eller så valde Warren medvetet att se
det han ville se och förstå det han kunde hantera. Vad
Warren inte kunde förutspå var länken mellan sitt eget
skrivande, en polack som vägrade göra skäl för lönen
och mig – men han hade heller aldrig räknat med att
hamna i Stalingrad med en turnétrupp homosexuella
joddlare. När våra öden rullas upp är det i en besyn-
nerlig ordning som borde få oss att reagera från första
början och säga stopp – men istället fortsätter vi vår
livsvandring som om något bättre skulle vänta bakom
nästa gathörn.

Jag suddade ut det som var kommunismens hegemoni
i Östeuropa och världen; kommunismen hade redan
suddat ut det den ville ha bort efter tyskarna som suddat
ut allt som inte såg ut som de själva, och Warren var
fortfarande fyrtio år efteråt förbannad över att släkten
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aldrig skickade något vykort till svar – trots att han
skrev både LITZMANNSTADT med stora bokstäver
och nedanför Lodz med underdåniga små bokstäver i
hopp om att det skulle passera både tyskarna och den
late polske brevbäraren.

Nästan fyrtio år hade gått sedan detta sista vykort
skickades då Warren i början av 1980-talet bestämde
sig för att skriva ett brev till sin släkt. Han la tre 20-
dollarsedlar i kuvertet för att erbjuda dem hjälp med
som ersättning för svarsportot. Detta gladde den polske
brevbäraren som med en närmast utsliten sprättkniv
öppnade alla utländska brev i jakt på just sådant och
den helgen fick han extra mycket gurka och brännvin
tack vare en sentimental gubbstrutt i Amerika.

När vi närmade oss Szczecin såg staden lika mörk ut
som under andra världskriget; en enda lång mörk kontur
som dominerades av skorstenar och där gnistorna från
spårvägens elektricitetsskena klämtade till i marknivå
där de tilltänkta passagerarna syntes som saltstoder
stående vid spåret under de sekundkorta ögonblick då
gatan lystes upp. Den kommunistiska energikrisen
hade gjort staden mörkare än någonsin. Det hade gått
så långt att människor inte drack brännvin i samma
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utsträckning som tidigare utan hade börjat dricka öl
för att få i sig mer B-vitamin och på så sätt förbättra
sitt mörkerseende så att de kunde ta sig fram som ljus-
skygga mullvadar i den nedsläckta staden. Man gjorde
sig ett ärende till de få hotell som var ämnade för poli-
truker, nomenklaturan, tillresta statsintellektuella från
Norden och Västeuropa och en och annan avvikande
västerlänning som hade betalat sina hotellnätter enligt
den officiella växelkursen med hårdvaluta, och när
man väl nådde hotellet gick man in i lobbyn för att få
uppleva en plats som var – upplyst. Östeuropa var lika
med socialism och socialism var ett enda elände av för
lite av allt och gnällde man fick man genast ett över-
flöd av – enbart elände. En del affärsmodeller är inte
så komplexa.

Allt jag behövde var ett hotellrum, en tvål och lite
varmt vatten. Det låter enkelt men det enda som verkade
möjligt att få var ett hotellrum. Gatorna flög förbi mig
som en ändlös karneval, bilen studsade fram – på
dessa gator känns alla hastigheter över trettio kilometer
i timmen som rallycross – och vi guppade fram som
småungar på amfetamindrivna gunghästar. Polen
måste verkligen vara landet G-d glömde eller så var
det bara ett sätt att lura kommunisterna i fällan så att
jag kunde komma och göra slut på dem. Grått, grått,
skitgrått, mörkgrått, traumaskitgrått och äckligt grått
– de polska färgerna är inte så pastellaktiga direkt.
Det såg ut som om ryssarna hade passerat för femton
minuter sedan på sin väg mot ”Festung Breslau” där
deras öde skulle ta en ny vändning tack vare matför-
giftaren med det glada leendet – entreprenörernas helgade
gudalike ikon. Zjukov sa i förtroende till Beria: ”Ät
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aldrig kyckling – inte ens om du blir bjuden!”, så Beria
skickade femton tusen kycklingfarmare till Gulag som
en ren försiktighetsåtgärd, och Stalin, som lätt tog på sig
att vara försiktigare än alla andra, sneglade på Berias
deportationer och säkerställde att kycklingfarmarna
arkebuserades när de kom fram. Stalin hade ett horn i
sidan till kycklingfarmare eftersom Himmler varit
kycklingfarmare och avlivat de små med fjädrar på
löpande band som ett förstudium till det som komma
skulle. Stalin undrade hur Zjukov kunde veta något
om den stora fjäderkonspirationen och närde tanken
att avliva även honom, och skulle säkert ha gjort det
om han inte själv hade avlidit helt utan anledning,
med så många avrättningar ogjorda, 1953. Allt hänger
ihop. Helheten ligger som en nygräddad pannkaka över
verkligheten, men vi känner bara lukten av varmt flott
i det mörker vi själva accepterar som verkligheten och
i detta mörker lämnas våra elakheter fritt spelrum.

Szczecin passerade utanför fönstret gathörn för
gathörn. På refugen som knappt syntes i mörkret stod
pendlare och väntade på en spårvagn som hade klappat
ihop en kilometer därifrån till följd av en samverkan
mellan eftersatt underhåll, taskig rysk konstruktion
och helt ointresserade anställda som inte brydde sig
om huruvida spårvagnen fungerade eller inte. Den här
världen är inte så långt borta i tiden. Det är bara lite
mer än tjugo år sedan, men brudarna i hela storyn
känner min mustiga uppenbarelse som om allt hände
för tio minuter sedan och det har för evigt etsat sig fast
i deras erotiska minne. Livet handlar om att leverera.
Allt handlar om att leverera. Sex är ingen allemans-
rätt. Knulla kan alla. Plöja med åttaskärig Överum
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tvärs över hjärnbarken och skapa helt nya fåror i sin-
nenas ytterskal är något vi kan endast när vi älskar
med hela vår själ och kliver ut från den sensuella tram-
polinen utan att reflektera över huruvida det finns vatten
i bassängen – vi bara gör det.

”Välkommen till Folkrepubliken Polen”, sa chauffören
när vi studsade fram bland mörka gränder på jakt
efter det hotell som vi kunde se i fjärran eftersom det
var upplyst och sken som ett rymdskepp långt borta.

”Det ser verkligen intressant ut!”, sa jag utan att
med en min avslöja vad jag egentligen tyckte och dröjde
lite med fortsättningen som om jag vilade på hanen.
Föraren tittade snabbt på mig i mörkret som om han
försökte uppfånga min sinnesstämning.

Jag var tyst i tio sekunder för att invänta det rätta
ögonblicket av oro och förvirring; sedan fortsatte jag:
”Det polska folket har verkligen skapat en underbar
stad efter det stora patriotiska kriget!”

Jag tystnade och tittade åt hans håll i mörkret sam-
tidigt som han körde som om han hade stulit bilen.
Tystnaden var lika absolut som den absoluta noll-
punkten, bra långt där nere under –270 °C. Den
mänskliga kylan omslöt oss liksom skogen omsluter
vägen i mörkaste Värmland. Om det hade funnits något
mänskligt i konversationen var det nu borta för evigt.
En ny verklighet steg ut ur historiens annaler. Detta
skrämde skiten ur honom; jag kunde utläsa det av ett
utbrott av svettlukt i kupén som annars hade en
distinkt odör av stenkolssmog och mögel. Vem trodde
han att jag var? Jag kunde vara en agent från SB, GRU,
KGB eller rent av ett på tredje dagen återuppståndet
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NKVD! Detta utspelades i hemligheternas tidevarv
och på den tiden då vi läste agentromaner om lik i
gränder, hemliga avlyssningar och fala kvinnor. Fala
kvinnor är den enda ingrediensen som har överlevt
men det har den gjort på egna meriter. Ingen litade på
någon och vem som helst kunde plötsligt befinna sig i
fel sällskap med taskiga förutsättningar där lojalitet,
förtroende och överlevnad inte fanns på kartan.
Chauffören kände instinktivt att detta hade tagit en
vändning som utmynnat i något han aldrig hade kunnat
räkna med, precis som östtyska gränsofficerare ansökte
till officershögskolan för att göra karriär – utan en
tanke på att deras stat skulle krossas av mig. Inget är
givet i en värld som består av människor. Allt kan
hända, och det var precis vad som hände. I dag finns
inte en enda författare som skriver böcker om agenter
i trenchcoat, pistoler med ljuddämpare och dubbel-
agenter bakom Järnridån – ytterligare en grupp som
fått sina liv omstöpta till följd av mitt gedigna arbete
– agentromanförfattare existerar inte längre. Ingen är
opåverkad av mina stordåd.

Jag kände att chauffören var berörd; han sa ingen-
ting. Han var nu helt fokuserad på att ta sig fram till
hotellet och få ut mig ur bilen. Det lysande rymdskeppet
blev större och större och snart svängde vi upp fram-
för lobbyn. Det stod inte länge på förrän vi var framme
vid hotell Szczecins stora skylt: H_t_l Sz_z_cin. Jag
hade vant mig vid polackernas neonskyltar som ställde
vissa krav på den som läste dem. Väl framme vid
hotellet ville jag betala chauffören med den eftertraktade
hårdvalutan – dollar. Landets egen valuta var knappt
värd pappret den var tryckt på. Att betala med dollar
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var vanligtvis den lättaste sak i världen eftersom det
fanns en närmast officiell svartväxlingskurs, men nu
ville han plötsligt ha betalt i zloty.

”Varför zloty?”
”Därför att det är det lagliga betalningsmedlet i

Folkrepubliken Polen”, svarade chauffören lätt besvärad.
”Och du kan bara ta zloty?”
”Japp!”
”Och Marlboro-paketen?”
”Jag har slutat röka!”
”Nu?”
”Exakt nu!”
”Du rökte för fem minuter sedan!”
”Det var då det!”
”Då som i då förut?”
”Just det!”

Jag brydde mig inte, eftersom jag ville ha saken avklarad
så att jag kunde fokusera på att störta Sovjetunionen.
”Jag har inga zloty – du ska inte ha dollar ändå?”

”Det går inte i Folkrepubliken Polen, vi är stolta över
vår valuta! Du kan växla i lobbyn på hotellet genom
den folkägda banken!”

Jag som var uppväxt i Folkhemmet började bli för-
bannad när han sagt ”folk” så många gånger på så få
meningar eftersom jag officiellt var på semester från
den socialdemokratiska bullerby-fascismen, men jag
hade inte tid att klappa till honom så jag klev ur bilen,
lyckades efter några slag och sparkar få upp skuffen
för att sedan ta min väska och gå in i hotellets lobby
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genom de spräckta glasdörrarna. Hela lobbyn såg ut
att vara designad under tidigt 1950-tal. Om det finns en
universell smak, en gemensam känsla för stil i världen,
så var detta det slutgiltiga undantaget. Lobbyn bestod
av en rätt så lång men rymlig vestibul med en liten bar
längst bort på vänster sida med några soffgrupper
strategiskt utplacerade vid baren och på höger sida om
ingången en reception där en portier och en kvinna
samtalade bakom den långa disken. Golvet var av sten
och hade den polska nationalfärgen – grått. Chauffören
följde efter mig och nu gällde det att få växla dollar till
zloty enligt den kommunistiska officiella kursen som
var betydligt sämre än svartväxlingskursen, fast priset
i den officiella svartväxlingsberäkningens tjänst i
Swinouscie hade redan korrigerat det.

Vi vandrade mot receptionsdisken, men de båda
bakom den ignorerade oss tills chauffören med en
serie masuriska harklingar lyckades påkalla deras
marginella uppmärksamhet. De tittade snabbt över axeln
på chauffören, som oroligt tittade åt mitt håll, i tron
att jag inte såg honom fast han var där i ögonvrån,
och när han påkallat deras uppmärksamhet gjorde
han snabbt tecknet med två fingrar över höger axel. I
östblocket var detta det universella tecknet, från det
yttersta kustartilleribatteriet på Sachalin till de för-
slappade järnvägsarbetarna i Magnitogorsk, från torsk-
arna på nattklubben Magni till det här hotellet och till
det sista vakttornet i väster strax utanför McDonald’s
parkeringsplats i den västtyska staden Fulda. De två
sammanhållna fingrarna synliga över höger axel var
det hemliga tecknet för ”NI HAR INTE EN JÄVLA
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ANING OM VEM NI HAR ATT GÖRA MED!”, och
var ett sätt för ostmensch att kommunicera att det var
fara å färde för nu hade döden stigit in i rummet.

På ett par nanosekunder förändrades hela situationen,
och jag tilldrog mig deras fulla uppmärksamhet. Vem
vill bli avrättad på en onsdag? Chauffören fortsatte
med en serie polska hemliga tecken bakom min rygg
eftersom han blev så uppspelt av situationen. En del
människor kan aldrig behärska sig när de ställs inför
hotet om att få ett sibiriskt postnummer för resten av
livet.

”Jag vill växla dollar till zloty”, sa jag på flytande tyska.
”Jawohl, Herr Oberst!”, sa den uppskrämde receptio-
nisten, men stannade för en sekund upp eftersom han
plötsligt insåg att han i samma ögonblick hade avslöjat
innehållet i det hemliga budskap chaufförens kropps-
origamiliknande tecken hade uttytts till och receptio-
nisten blev lätt förvirrad nu när han var avslöjad.
Damen i receptionen var om möjligt ännu mer stressad
och hade problem med att skriva ut de tre kvittenserna
som behövdes för att växla in de efterlängtade dollar-
sedlarna i deras ruttna inhemska valuta. Jag överräckte
mitt västerländska pass utan att reagera på deras stress,
men var tvungen att agera när den störde den process-
uella ordningen: ”Kallberg stavas med två l”. Hon
nickade som om hon bara gjorde vad som stod i hennes
makt. ”Och bara ett k, a, b, e, r, g”, sa jag med ett
smackande ljud, som ett rovdjur som ätit något litet
överviktigt husdjur och riskerade halsbränna. ”Ad
notam”, tillade jag för att de skulle känna att korsfästelse
var på menyn.

140 jan kallberg



Jag vände mig mot dem för att återfå mitt pass.
Receptionisten hade till och med svårt att hålla det,
som om det brände i händerna, eftersom han nu stod
öga mot öga med det på vilket hans föregångare
endast har som benämning ett kort ord som funnits
sedan neandertalarnas högtidsstunder – döden.
Föregångaren som försvann en onsdag i augusti för
sju år sedan och inte har hörts av sedan dess lärde
honom just innan han ställdes öga mot öga med döden
hur man bedriver svartabörshandel och mygleri på ett
hotell för egen vinning, och receptionisten hade varit
en duktig student. Den affärsmodellen fungerar
utmärkt till den dagen då man ställs inför yrkesmännen
från säkerhetstjänsten; inte de lokala klåparna som
man kan korrumpera med en flaska vodka eller en
gratis middag med frugan, utan de som reser med
västpass och talar flytande kapitalistspråk utan bryt-
ning. De som kryper in under skinnet på kapitalisterna
och som slår ekpålar genom hjärtat på dem som avviker
från systemet hemma bakom vakttornen.

Redan Napoleon hävdade att man inte ska störa en
motståndare som är på väg att göra bort sig, så jag intog
en lite avvaktande hållning. Receptionisterna var
övertygade att de hade proletariatets diktatur stående
framför sig och att de på en sekund kunde bli proleta-
riserade och fråntagna sina inkomster och få uppleva
vad diktatur innebär på ett mycket praktiskt sätt i
storslagen natur och minusgrader. I stalinistisk anda
gjorde de plötsligt sitt yttersta på sitt arbete på det
folkägda hotellet på den folkägda marken i folkets
egen folkrepublik, dit vanligt folk inte hade råd att gå.
Jag fick pengarna efter noggrant räknande som kom
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sig av att kassörskan kunde svartväxelkurserna utan-
till men inte hade en aning om vad den officiella vit-
växelkursen var, eftersom till och med nomenklaturan
växlade svart på stan. Chauffören väntade otåligt och
jag vände mig mot honom.

”Hur mycket?”
”Fyrahundra zloty!”
”Men det är hälften av vad du sa i Swinouscie om

man räknar i kursen här!”
”Det är okej”, sa han med ett forcerat leende.
”Och inga cigaretter …”
”Precis – jag slutade just röka.”

På bråkdelen av en sekund hade jag kört upp hans
Marlboro-paket under näsan på honom till receptio-
nisternas förfäran. Vettskrämd fäktade han bort dem
och nickade medan han försvann som en avlöning mot
ytterdörren. Det sista jag såg av honom var hur han
tappade tändstickorna under ett nervöst försök att
tända en cigarett innan han försvann med sex tusen
varv och kopplingssläpp. Bra – nu är vi på plats. Jag
såg mig omkring och upptäckte att bartendern bakom
mig, två ”sekreterare” i baren med explicita sexuella
böjelser och en taxichaufför i skinnjacka, löpardojor
och något raggiga jeans stod, alla fyra, i givakt vända
mot mig. Jag vände mig mot receptionisten som besvärat
tittade åt deras håll, jag tittade på dem igen och de
stod fortfarande stilla som saltstoder. Jag vinkade lite
diskret horisontellt med vänsterhanden, vilket är det
internationella tecknet för ”återgå till ursprunglig
verksamhet”. Taxichauffören gjorde honnör för gruppens
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räkning och han och sekreterarna satte sig ner igen för
att verka som hotellgäster, och bartendern började
omedelbart torka glas – vilket tydligen var vad de
ansåg som normala uppgifter i livet. Jag hade ingen
lust att fraternisera med dem så tidigt på dagen så min
blick återvände till receptionen.

”Har ni ett rum med stadsutsikt?”
”Självklart, vi har speciella rum för affärsresenärer!”
”Och priset?”
”I dollar?”
”Är vi i Amerika?”, svarade jag omedelbart lätt på-

verkad av min nya ställning som dignitär. Total tystnad.
Något längre tystnad.

”O, ursäkta, givetvis i zloty!”

Receptionisten försökte skoja bort det med att han
faktiskt föredrog de amerikanska imperialistiska kapi-
talistiska arbetarförtryckarnas valuta framför den
folkägda bankens egen folkvaluta för folkets egen
befrielse från västs tyranni. Jag kommenterade inte,
men noterade i mitt minne.

”Jag har förbetalda vouchrar från ett land utanför
folkgemenskapen!”

”Det går alldeles utmärkt!”, sa han snabbt eftersom
han förstod att det var en del av min täckmantel när
jag reste in och ut genom Järnridån så ingen under-
rättelseorganisation skulle inse att även jag som Pierre
Schori fått Leninorden där jag antagit en västkaraktär
och spelat rollen för att få väst att tro att jag var västmed-
borgare och inte överste i någon öststatsorganisation
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som innehöll minst ett K för Kontroll, G för Grupp-
tänkande och B för Byråkrati. Det slog honom aldrig
att jag för bara ett tiotal år sedan hade kunnat stå vid
en biblioteksdisk med mina bögigt ljusblå gummistövlar
väntande i vestibulen och se bibliotekarien rakt i ögonen
när hon sa: ”Jan, du kommer att vara annorlunda, du
kommer att förändra!” för att sedan gå hem utan att
sparka omkull grannarnas brevlåda och därefter inleda
torpederingen av den sovjetiska hegemonin. Männ-
iskor förutsätter alltid att andra är som de själva – att
andra lever i en kopia av den världsbild de själva lever
i – och det var det bästa skyddet för exekveringen av
mitt uppdrag.

Jag tittade snabbt mot baren igen och bartendern
torkade glas med en frenesi som jag dittills bara sett
på bio.

”Det blir rum 901!”
”901?”
”901 – det är avsett för dem som reser i affärer!”
”Är det inte för uppenbart?”
”Ingen vet om det – det syns inte på utsidan!”
”Jag tar det!”
”Tack, vi hoppas att er vistelse på hotellet kommer

att bli angenäm!”

Från ingenstans dyker plötsligt hotellchefen upp som om
han bodde i en låda under disken. Han såg ut som en
habsburgare med mustasch och snävt åtsittande
kostym på en kort kropp och han insisterade på att få visa
mig till rummet. Han sa inte så mycket efter det att
han tvingat till sig mitt sällskap och hans sovjetmörka
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gabardinkostym gick av någon anledning ton i ton
med stengolvet och hela inredningen. Jag kände på
mig att han var lite nervös men jag kunde ju näppeligen
ha ihjäl honom nu när semestern just hade börjat.
Kostymen såg inte direkt komfortabel ut utan han var
ännu ett offer för öststatsdesignen. För honom var
inte komforten det viktigaste, utan överlevnaden, och
jag log en aning besvärat för att han skulle känna vilket
litet kryp han var. Hissen måste ha varit en av de
sämre konstruktioner de snott skisserna till i väst för
den tog evigheter. Det fanns ingen hissmusik; enbart
den inpyrda lukten av förbränt kol som låg som en
matta över hela samhället gjorde oss sällskap förutom
hissen själv som bara var metall och inte gav våra sinnen
någon stimulans, inte ens en känsla av att vi färdades
uppåt, och sekunderna kändes som timmar.
Hotellchefen log däremot under hela resan. Jag hade
krävt att få bära mitt bagage själv. Det stärkte min
position som något märkvärdigt och nu var jag inte
enbart mitt gamla vanliga jag utan en revolutionär
affärsresenär – i proletariatets business class.

Hissen stannade på tionde våningen, även om vi låtsa-
des att det var den nionde, för på sjätte våningen satt all
avlyssningspersonal. Den våningen var inte markerad i
hissen, och dit kom man genom att ta trapporna från
sjunde våningen – om man hade tillåtelse att gå den
vägen, om inte kom man aldrig åter. Det är en av de mer
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förutsägbara situationerna i kommunismens situations-
komedi – om du inte har behörighet slutar det där.

Plötsligt stannade hissen och vi var framme efter
vår långa färd inuti huset med alla dess hemliga smygar
och vrår, och efter några korta steg kom vi fram till
vår slutdestination – rum 901.

Han visade mig nyckeln, som om den vore en ny upp-
finning, öppnade dörren och jag klev in. På väggen ovan-
för sängen hängde en gigantisk Karl Marx-tavla och jag
kände omedelbart att detta verkligen var business class.

”901!”, sa han med ett leende, påklistrat precis som
om han hade lärt sig det av mig. Jag ogillar folk som
kopierar mig när jag är otrevlig.

Jag såg genast att rummet hade allt jag behövde, det
kändes igen på hela interiören och han visade mig om-
kring under tystnad. Först pekade han upp mot taket,
bakom sängen och bakom tavlan – avlyssningsapparatur,
och för att vara säker på att jag förstod la han två av
vänsterhandens fingrar på sin högra axel. Precis som
om avlyssningsapparatur skulle vara en nyhet för mig.
Rummet var verkligen påkostat. Han stannade till vid
telefonen och la ett finger mot munnen under tystnad.
En egen avlyssnad telefonlinje i ett land där folk fick
vänta trettio år på telefon. Han vandrade runt i rummet
med mig och visade alla finesser – en väska med ren-
göringssaker för handeldvapen, putslappar för pistol-
ljuddämpare, en träningsnyckel för morsetelegrafi för
hemvändande spioner som behöver komma i form och
en korkskruv. Den sistnämnda var antagligen till för
att köras in i ryggmärgen på oppositionella som inte
vill erkänna att de är CIA-agenter eller så var den till
för att korka upp flaskor med – eller både och.
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”Som du ser – rummet har allt!”
”Verkligen, imponerande!”

Han visade till och med att det i skrivbordslådorna
fanns exemplar av det kommunistiska manifestet och
Das Kapital, precis som sodomiterna lägger ut biblar
på västhotell. Det sista han gjorde var att gå fram till
tavlan och knäppa till på duken så att avlyssnings-
apparaturen satte i gång. Fantastiskt – jag kände mig
verkligen omhändertagen. Detta var sannerligen ett rum
för den som reste ofta i den kommunistiska världen.

”Trevlig vistelse!”
”Tack!”

Han försvann ut genom dörren och nu var jag ensam
med tredje skiftet på våning 6 och Karl Marx som
blickade ner på det som försiggick i rummet.

Jag kom plötsligt att tänka på Karl Marx definition
av fred. Enligt Marx är fred frånvaro av opposition
mot socialismen. Rummet kändes väldigt fridfullt, för
socialismens ande svävade genom det och fanns tapet-
serad på dess väggar och jag visade inga tecken till
motstånd, fridsfurstens tid var här. Jag hade lyckats
kamouflera mina förehavanden till den grad att jag
blivit tagen för fienden men min karaktär kokade
under ytan, färdig att brisera i ansiktet på etablisse-
manget när det minst anade det, och jag låg där i min
hemliga ficka under den intellektuella polarisen och
ruvade som en atomubåt redo att skicka upp mina
missiler i ett enda stort megatonförstaslag som skulle
kasta kommunisterna ur sadeln men jag var fortfarande
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i u-läge, förvissad om att det nu bara var frågan om en
kort tid innan hela det socialistiska systemet skulle
vara dött. Det var redan dödsdömt, jag fanns under
skinnet på deras samhälle, i det avlyssnade rummet under
Karl Marx-tavlan. Resten skulle komma av sig själv
när jag vävde en väv – inte till en skapligt snygg väst
med lamm och moln på som proggare skulle älska,
utan en väv som bestod av lögner, rädsla, hot, korruption
och belöningar till sådana som inte var värda dem och
det skulle ta strupgrepp på den kommunistiska ekonomin
som var värre än för små kondomer. Jag kunde nu
manövrera längre in i blodomloppet på ondskans
imperium. Det visade sig ta en bra stund, för odjuret
var så stort och dess tentakler så långa att blodkärlen
bara fortsatte i all evighet. Jag hade börjat förbereda
mig redan i lågstadiet. Jag var på väg. Planen var allt
annat än lågmäld men jag behövde allierade för att
den skulle få den spridning som krävdes. Mina allierade
behövde inte förstå vad som var på gång men de
behövde agera för agerandet väcker reaktioner som
skapar aktioner som orsakar komplikationer efter en
rätt okomplicerad affärsmodell. Jag hade givetvis inte
informerat mina föräldrar om att jag var i färd med att
krossa Sovjetunionen eftersom deras medelklassutblick
från Kviddevittslingan eller Blåmesstigen i den mellan-
stora svenska staden inte skulle medföra den holistiska
acceptans de behövde för att se genombrottet komma;
snarare skulle de fokusera på mitt problem att hantera
30 000 stridsvagnar och 3 000 kärnstridsspetsar i
händelse av direkt konflikt. Folk styrs av gamla tanke-
sätt. All denna krigsmateriel var värdelös eftersom jag
attackerade karaktären och exploaterade den mänskliga

150 jan kallberg



själens svagaste punkter – kåthet, självgodhet, avund-
sjuka, girighet och brist på empati. Fanns det ett uns
av något av detta i mina offers själar skulle det full-
komligt blåsas upp som en varmluftsballong och bara
segla iväg, värmen skulle visserligen ta slut så små-
ningom och de skulle slå pladask i marken men det
var helt ointressant för de hade varit verktyg för att
sänka systemet – och det räckte med det.

Föräldrar säger alltid till sina barn: ”Du kan göra
vad du vill, du är ung och om du är riktigt motiverad
kan du försätta berg!”, men ingen förälder tycker att
det är en så smart idé att ge sig på att försätta berg när
man sedan frågar dem. Du kan kontrollera själv. Alla
är stora när det gäller att inspirera men när man väl
kommer med den färdiga planen för hur man ska för-
sätta berg, fylla Marianergraven med ölburkar eller
sänka Sovjetunionen slår en vardagsgrå realism till
från ingenstans och vi börjar tänka smått, så blir det
smått och slutligen åker man till IKEA och äter glass.
Jag hade ingen lust att behöva försvara det som var på
gång inför andra utan jag kopplade bara ihop mig
med påven och Ronald Reagan på ett spirituellt plan,
höll käften gentemot sossehärket hemma i Sverige och
insåg direkt när jag träffade Lecek Janitorowski att
det var poänglöst att försök förklara för honom efter-
som han var polack.

Karl Marx sa: ”Förnuft har alltid existerat men inte
alltid i sin förnuftigaste form”, och jag funderade nu på
nästa steg mot att slå yxan i köttet på det socialistiska
skräpsamhälle som kommunisterna försökt skapa och
i förlängningen sossepacket i Sverige försökt efterapa.
Ingen tvingade Abraham att gå ut i öknen, helt utan
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lokaltrafik och möjlighet att återvända, i jakt på det
förlovade landet och jag kände mig som han. Det var
en gudomlig intervention som omfamnade mig och sa
till mig att det var dags att klappa till något från
Vladivostok till Elbe – i ett slag. Jag kände inte samma
behov som Abraham att sluta förbund med G-d
genom att skära av förhuden när omgivningen minst
anade det men jag slutade ändå som omskuren och
mitt enda försvar är rätt enkelt – jag gör rätt puckade
saker när jag är packad. Historien upprepar sig och vi
vägrar inse det och tror att allt är nytt. Vi gör alla
saker som med tiden kommer att framstå som konstiga
men framtiden kommer att utvisa om de var rätt eller
fel fast vi av princip skiter i om de var fel eftersom vi
i alla fall aldrig kommer att lyssna på det örat. Det vi
gjort kommer alltid att vara rätt eftersom vi gjorde det
– vi gör alltid rätt och det gör oss betydligt lyckligare
än de som tror sig alltid göra fel.

Jag bestämde mig för att ta en tupplur, och jag
somnade så sött att det när jag vaknade var om möjligt
ännu mörkare i staden. Det var tvärsvart. Så jag fun-
derade på om jag skulle ta en sväng ner till baren eller
om det skulle få anstå till nästa dag. Magen började gå
från distinkt putande på grund av trycket från tartar-
biffen till grumligt lömsk så jag bestämde mig för att
ta ett kvällspass på toan och knäcka en kvarting jag
hade i kappsäcken. Det fick bli så. Ibland är våra
hemmakvällar rätt patetiska. Jag var inte den första som
hade skitit ut sina inälvor. Både gardespansararméns
ärorika kosacker och Zjukov själv hade gått detta öde
till mötes strax utanför Breslau en besynnerlig morgon
då den blodstänkta snön täcktes av skitbruna stänk.
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Vår olycka delas ofta av olycksbröder vi inte känner
och vi vet inte om att de finns utan tror att den olycka
som drabbat oss är vår allena och det trycker ner oss.
Jag trodde aldrig att en ensam tartarbiff kunde ge
sådana effekter men när jag installerat baksmällan
kändes kombinationen rätt bra och jag pustade och
stånkade mig genom kvartingen och den nästan ned-
nötta toalettringen till långt in på efternatten.

Det var det första slaget och det var vunnet. Jag
hade klarat av den etappen. Nu var det dags att inleda
det erotiska sexdagarskriget med betoning på sex,
dagar och krig. Det gällde att få Östeuropa att tappa
sin moraliska balans och få det att stjälpa av egen
kraft. För att åstadkomma det behövde jag ett skapligt
bräckjärn och jag kunde inte komma på något mer
lämpligt än det jag ständigt bar med mig – om än i
infällt tillstånd. Tartarbiffen hade återställt mina
kroppsvätskor och jag kände att det var dags att hissa
segel för att ta den strid vi visste fanns där ute och
väntade på att bli avgjord. Nästa dag vaknade jag som
en ny människa, ren och upphöjd till ett tillstånd av
spirituell förnimmelse, särskilt efter det att jag spytt
upp resterna av kvartingen i en papperskorg som
senare visade sig sakna plastpåse eftersom plastpåsar
var ett okänt fenomen i Östeuropa före perestrojkan.

”Life sucks”, sa jag till hotellstäderskan när hon
förvånat tittade ner i papperskorgen och sedan gav jag
henne två dollar i dricks. Det kändes som en moralisk
balansräkning. Resebyrån hade nämnt att hotellet
hade en swimmingpool och min kropp är särskilt läm-
pad för just att flyta runt i en pool eftersom jag är en
gudabenådad entertainer. Bäva månde Kalifornien.
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Detta utspelades för mer än tjugo år sedan då min
karaktär och attityd var betydligt mer lågmälda och
tillbakadragna. De hade inte utvecklats i den marinad
som sex, sprit, hårt arbete, solstolar och varmt väder
utgör. Den smaken sitter i för evigt. Ränderna går aldrig
ur en zebra.

Respekten för mig spred sig som en löpeld genom
hotellet och den var äkta jämförd med den respekt
som något bredkäftat förortsslödder tror sig åtnjuta.
Jag hade ankrat på rum 901 och det var så hemligt att
alla visste om det. Det var dags att gå till poolen, jag
tog med mig en näve löskepengar, en handduk och lite
rekvisita för dagen och klev ut i hotellkorridoren. Det
diskreta surret av övervakningskameror gjorde att jag
för första gången sedan lekis kände att jag inte var
ensam. Jag passerade korridorvärdarna, vilkas enda
verkliga uppgifter var att kontrollera att mikrofonerna
var rätt placerade och putsa linserna på övervaknings-
kamerorna, och de stod stelt leende när jag gick förbi.
Bakom mig hörde jag det klappande ljudet av två sam-
manlagda vänsterfingrar som slås mot höger axel i en
snabb gest. Det följde mig hela vägen till swimming-
poolen, som låg i källaren, men genom någon konstig
metod hade de lyckats få fönster med utsikt över staden
i källaren så den måste ha varit vad fastighetsmäklarna
kallar en souterrängvåning, det vill säga något som
känns som en möglig källare men ger inbrottstjuvar fri
entré. Var jag än gick i hotellet blev jag igenkänd –
som mannen i rum 901. Klapp, klapp, två fingrar på
axeln, och sedan när jag snabbt vände mig om log de
frenetiskt. Bara för att testa det tog jag vägen genom
pannrummet, frukostrestaurangen, parkeringsplatsen,

154 jan kallberg



klättrade över garderobiärens disk och tog därefter
frakthissen till bottenvåningen. Hotelldirektören tog
detta som det slutliga giltiga beviset på min äkthet
eftersom han sett flera i hemlig tjänst som blivit
yrkesskadade och alltid envisades med att nästla sig in
istället för att använda den vanliga entrén, och året
innan hade han fått rädda två gäster som skulle till
rum 901 och hade fastnat på taket när de försökt fira
sig ner med rep genom ventilationsschakten. Det var
inget konstigt med det. Endast en riktigt bildad ryss
kunde tala tyska och engelska utan brytning och visa
upp ett västerländskt pass och låtsas som det regnar
oavsett vad som inträffar. Talade de dessutom flytande
svenska med ett lätt inslag av gästrikska tillhörde de
eliten. Jag representerade ”systemet”, och ”systemet”
måste upprätthållas 24 timmar om dygnet, sju dagar i
veckan, 365 dagar om året. Om det inte upprätthölls
kunde det braka ihop. Ett fenomen jag studerat i
många år.

Poolen fyllde nästan hela rummet. Det fanns bord
och stolar längs väggarna och en bar längst bak där en
bartender med vit skjorta och svart fluga stod redo att
ge mig en dos av den verkliga världen. Han visste vem
jag var och jag visste vem han var – en bartender.

Poolen var ungefär tjugo meter lång och hade bara
fyra banor så det var en tämligen långsmal skapelse.
Vid baren i bakgrunden fanns det mer plats än utmed
långsidorna och fem sex bord stod spridda i solfjäder-
form med utgångspunkt från baren så att alla gäster
skulle känna att de var jämställda inför baren och
ingen hade en särställning. Golvet hade var av vitt
kakel och väggarna var vitmålade så båda återkastade
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morgonsolen på ett skräckinjagande sätt och det enda
som balanserade detta elände som lyste i mitt bakfulla
ansikte var den solabsorberande effekt staden Stettin
hade genom att vara så skitig och nedsliten och moln
av koldamm lägrade sig över staden och skänkte en viss
lättnad när jag stegade fram för att få en återställare.
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Weirdowitz greift an!

Befolkningen i Stettin hade just återhämtat sig från sitt
möte med Warren Weirdowitz i hans yngre polska år.
Det var visserligen inte samma befolkning, den var
utbytt mot befolkningen från Lemberg, som Stalin tyckt
borde bli den sovjetiska staden Lvov, och Stettins
befolkning blev tvångsförflyttad till Östtyskland, som vi
redan i grundskolan lärde oss inte hörde till Tyskland
utan var ett eget land med ett eget folk – östtyskar, att
Berlinmuren var en naturlig avgränsning mellan dessa
etniska grupper och att de flesta östtyskar drog så fort
de kunde till Västtyskland eller vidare ut i världen där
det fanns färre polacker och bättre väder. Lembergs
befolkning som kom till Stettin döpte om staden till
Szczecin, eftersom den skulle ha ett etniskt polskt
namn, och de stannade där tillsammans med de
polacker som bott där före andra världskriget. Ingen
av dem trivdes och de gjorde vad de kunde för att flytta
till Chicago eller Västberga – beroende på vilket de
lättast kunde komma till. När Stalin inte tyckte att
polackerna räckte till för att fylla hela Stettin fyllde
han på med polacker från Wilno som nu var Sovjet-
republiken Litauens huvudstad – fast den egentligen
var en småstad – Vilnius. Eftersom Stalin var orolig
över att litauerna var i majoritet i Vilnius fyllde han på
den staden med ett gäng Donkosacker och azerbadjaner
som lätt förvånade hamnade på ett godståg efter att
aldrig ha lämnat sin by de senaste tusen åren. Stalin
avslutade hela övningen 1948 och funderade istället på
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hur han skulle kunna få fram fler vätebomber, atom-
bomber och långdistansmissiler för att plötsligt avlida
1953 med så mycket ogjort. Då hade samtliga folk i
Östeuropa stuvats om, bytt plats och blandats upp –
de följande femtio åren ägnades åt hemvändanden där de
som flyttade var lätt solbrända eskimåer som lämnade
Svarta havet, och bottentjälade kirgiser som lämnade
Murmansk.

På många platser har folket ännu inte återhämtat sig
från den demografiska oredan under Sovjetunionens
styre och därför träffar man långt bortanför kinesiska
gränsen, vid Stilla havet, galiciska bergsbönder; i
Fjärrkarelen vandrar förvirrade georgier runt och ut-
med Karpaternas gröna sluttning försöker tusentals
tadjiker komma på ett sätt att kunna resa hem till
Tajikistan. Det enda vi vet med säkerhet är att alla
Volgatyskar till följd av Stalins misstänksamhet har
hamnat så långt bort man kan komma i träskmarker,
bergskedjor och väglös terräng, där de sitter och
kokar bävergäll och tuggar barksnus och hoppas att
brevbäraren ska komma med nyheter från världen,
och så har det varit sedan de deporterades 1938.

Så när jag säger att befolkningen har återhämtat sig
efter mötet med Weirdowitz är det inte frågan om riktigt
samma befolkning, men skapligt nära, och om den
ursprungliga befolkningen behövde återhämta sig
gjorde de det någon annanstans men principen kvarstår
– Weirdowitz gjorde ett bestående intryck. Mer än fyrtio

158 jan kallberg

Dagarna och nätterna i Stettin visade sig innehålla mer än choklad
och smör, vilket Wlodek hade sett fram emot efter en besvärlig
vinter som polack, och äntligen fick han smörja sylen och det var
definitivt inte den sista smörjelsen.





år hade gått sedan Warren passerade Stettin men hans
ande svävade fortfarande över staden, vilket förklarade
de svarta molnen av koldamm, och hans närvaro var
verklig. I historieskrivningen om Warren Weirdowitz
möter vi ofta berättelser om matförgiftaren från
Breslau, det förnedrande nederlaget för Zjukovs armé och
gardespansararméns sönderfall i horder av pruttande
och rapande sjuklingar som slogs om det lilla dasspapper
tyskarna glömt kvar under vid återtåget från Litzmann-
stadt. En annan historia är den om den hängde kötthand-
laren från Danzig. Dessa historier är allmänt kända och
har haft en direkt inverkan på vår bild av Wlodek
Weirdowitz. Något som är mindre känt är det som hände
de heta sommarnätterna 1940 efter det att Wlodek
Weirdowitz kommit hem till Chopingatan, låst in gevä-
ret och ränseln i källaren och inlett sin återfödelse.
Ränseln hängde där tills Wlodeks hyresskuld nollställdes.

Walther Weirdowitz anlände till Stettin sommaren
1940 av den enkla anledningen att han var orolig.
Även om han hade blivit volksdeutsch och till och
med fått ett pass från Det tyska riket ville han inte ta
risken att någon skulle upptäcka att misstag hade
begåtts och kanske tro att han var polack eller i värsta
fall en av de andra, så en semesterresa till tyska Stettin
skulle göra honom gott. Då kunde tyskarna marschera

160 jan kallberg

KGB, GRU och polska säkerhetspolisen behöll Wlodeks aka Walthers
lägenhet på det som var Chopingatan som en fälla om denne
skulle återvända. Lägenheten städades aldrig mellan 1946–94,
när den slutligen fick en hyresgäst och förnedringen av gardes-
pansarsoldaterna vid Breslau formellt preskriberades som brott
mot Sovjetunionens straffbalk. Brevet postades redan 1989 men
passerade – Polen.





runt i polska Gdansk så mycket de ville och hota män-
niskor med deportering och arkebusering, medan han
själv satt och drack öl i glada vänners lag. Han behövde
inte oroa sig för något, andra världskriget kunde bara
passera förbi och han skulle undgå allt det elände som
alla andra skulle drabbas av, han ville klara sig och
han hade anträtt den resan redan i och med sitt pass
från Det tyska riket.

Redan under vintern 1939–40 hade han stött ihop
med tyska soldater som bara efter viss tvekan hade
accepterat honom som tysk, och först sedan han hade
visat sitt pass som de noggrant undersökte. Han tycktes
snarare vara polack, kanske var han rent av en av de
andra som fejkade att han var polack.

Walther, som var angelägen om att skydda sin
identitet, funderade snabbt ut en plan som gick ut på att
Rurek skulle avsegla till Nya Zeeland och Wlodek åter-
uppstå efter att ha varit krigsfånge hos Röda armén
och undkommit genom att fly till fots från Sibirien,
därav tidsutdräkten, och relationen med den luttrade
hyresvärden skulle återupptas. Det enda som oroade
Wlodek var problemet att konstruera en trovärdig his-
toria om hur Rurek lyckats ta sig till Nya Zeeland,
resten var bara detaljer, enligt honom själv. Detta var
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”Du, grabben, ta en bild!”, skrek den tyske fanjunkaren till Walther
när han ville ha hjälp med att ta ett foto av sin grupp i det intagna
Danzig, men observera att fyra i gruppen är mer intresserade av
fotografen än av att maniskt titta heroiskt i fjärran och anled-
ningen var enkel. Walther verkade inte alltför imponerande
volksdeutsch. Detta skrämde upp Wlodek så han bestämde sig
för att resa till Stettin där det bara fanns tyskar och risken att bli
tagen för polack eller en av de andra var minimal.





ett uttryck för en av hans karaktärssvagheter. Det som
var väsentligt kunde han plötsligt se som bara detaljer
och det som inte betydde något förstorades upp, men
det gjorde honom särskilt lämpad att skapa grandiosa
entreprenörsmässiga affärsplaner.

Att Rurek och Wlodek såg så lika ut skulle ingen
undra över, sedan skulle han hyra ut lägenheten till
tysken Walther Weirdowitz som därpå skulle resa till
Stettin efter att ha som tysk med lätthet kunnat hyra
ut lägenheten i andra hand till några tyska officerare
som förhoppningsvis skulle vara till hyresvärdens
belåtenhet. Allt detta skulle fungera perfekt – bara han
gav portvaktstanten fyra burkar gurka och tre flaskor
vodka eftersom han med tiden hade lärt sig vad hon
krävde för att få bitarna att falla på plats, och den när-
synte hyresvärden som var för snål för att köpa nya
glasögon skulle inte se sammanhanget och fatta miss-
tankar eftersom han inte kunde urskilja den exakta
likheten mellan de inblandade, trots att Wlodek inte
hade tappat ett kilo kroppsvikt efter att ha gått utan
mat från Irkutsk till Gdansk över stubbar och sten, i
väglös terräng, för att undvika att bli tillfångatagen.

Att han snarare hade gått upp ett antal stadiga kilon
av allt krökande och festande i Stettin med valkyriorna
försämrade inte förutsättningarna, eftersom han kunde
spetsa historien med att han hade varit så undernärd
att han svällt upp – vilket för honom själv bara för-
stärkte trovärdigheten. Portvaktstanten skulle skaka
på huvudet och tycka att historien var för besynnerlig,
men hyresvärden, som var sugen på tyskarnas pengar,
skulle gladeligen ta emot tyskarna som andrahandshyres-
gäster, så det var nog inte så svårt att få det att gå ihop.
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Wlodek hade även en annan plan för hur han skulle få
det hela att gå ihop: vann tyskarna kriget skulle han
fortsätta leva som Walther Weirdowitz på Wagner
Straße och om polackerna, givetvis med utländsk
hjälp för annars skulle det aldrig inträffa, vann kriget
skulle han återvända som Wlodek Weirdowitz till
Chopingatan. Det var vattentätt. Inget kunde gå fel.
Jäklar – detta var smart tänkt, tyckte Warren om sig
själv och det brukade skrämma hans omgivning mest
eftersom de inte visste vad som skulle hända därnäst.

Sommaren 1940 reste han med sin resväska till Stettin
som Walther Weirdowitz och han kom till en stad som var
euforisk över de tyska segrarna på västfronten. Hela
staden kokade av nazism och nazisthälsningarna var en
ren hälsofara då man hela tiden fick akta sig så att ingen
av misstag petade ut ett öga på en i förbifarten när heil-
andet hävde sig som en kollektiv spasm. Även om det
fanns tyskar i Danzig var Stettin en ”ren tysk stad”, och
vad ordet ren stod för var inte riktigt klarlagt men man
kunde väl gissa om man hade intresse av att få klar-
het. Det hade inte Walther – han ville bara överleva
och han hade en plan. Om tyskarna förlorade kriget
skulle han återvända som Wlodek, och om de vann –
ja, då var det bara att fortsätta vara Walther. Han
befann sig nu inom Det tyska rikets gränser. Geografin
blev allt krångligare under nazismen. Först var det Det
tyska riket. Det var själva kärnan. Sedan kom det
tyska Volksboden, som var bra mycket större än Det
tyska riket och som gav en bra vink om vad som
komma skulle redan på 1930-talet när de första skol-
böckerna trycktes med de nya definitionerna. Därefter
kom det tyska språkområdet, Sprachboden, som var
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ännu större än Volksboden – som redan det var stort.
I Sprachboden bodde alla folk som var naturliga med-
lemmar av Det tyska riket, och lägger man ihop alla
germanska språk, som engelska, holländska, afrika-
ans, flamländska, svenska, norska, danska, tyska och
variationer på det temat, blir det en rejäl landyta som
egentligen omfattar allt av något värde i världen som
den såg ut när detta designades på 1930-talet.
Dessutom hade tyskarna en egen definition på vad
som var tyskt: Kulturboden, det tyska kulturlandskapet,
och det inbegrep allt utom Antarktis, Arktis och Japan
samt några småöar runt den japanska huvudön.

Japanerna var ändå allierade med Tyskland. Om de
hade rubricerats som Tyskland i en tysk skolatlas skulle
de ha blivit förbannade så man gjorde om själva grund-
ritningen och utelämnade ett område i Fjärran Östern så-
som varande icke tyskt, fast alla tyskar visste att om man
bara kunde komma på ett industriellt raffinerat sätt att
bli av med japanerna var det också Tyskland. Så hur man
än vred och vände på världen såg man i grund och botten
Det tyska riket i olika grader av transformering, vilket
vållade problem på de tyska högskoleproven 1933–45
eftersom geografifrågorna kunde besvaras med Tyskland
i samtliga fall vilket gjorde det delprovet rätt oförmöget
att bedöma de framtida studenternas förmåga att förstå
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De sovjetiska arkitekterna ritade stora byggnader med Den store
ledaren på toppen som skulle stå i tusentals år i en kommunistisk
värld – samtidigt gjorde riksarkitektkontoret ritningar till riks-
huvudstadens riksbyggnader i Det tusenåriga riket som skulle
omfatta Tyska riket, Volksboden, Sprachboden och Kulturboden
och som endast lämnade ett område i Antarktis orört av den
teutoniska hegemonin.





geografi. Så 1934 planerade man att ha frågor som angav
vissa områden som icke-tyska, eftersom man bara kunde
definiera Det tyska riket som tyskt, men redan då hade
angiverisystemet satt i gång så upphovsmannen fick
sitta tre månader på tukthus i Bayern på vatten och brat-
wurst och idén kom aldrig att påverka provets ut-
formning. Nu när Walther Weirdowitz var en äkta tysk
såg inte heller han någon skillnad – allt var bara Tyskland.

Walther kände olust inför de nya tyska idéerna, om
de nu var så nya, mycket beroende på att konceptet
var rätt lätt att förstå och det var att de ogillade män-
niskor som Wlodek. Som kvalificerad tysk skulle han
som sagt inte bli ifrågasatt i Stettin, men om han hade
stannat kvar i Danzig skulle han kanske inte ha kvalat
till att bli tysk bland tyskarna i Danzig, eftersom de
stod utanför själva riksgemenskapen, fast de var en del
av Riket, och hade blivit ansedda som främlingar, i sitt
eget land som inte längre existerade, och därför inte
betraktades som människor längre utan mer som vatten
och protein, som är nedbrytbara ämnen i jämförelse med
de eviga tyska idealen som enligt tyskarna själva är
eviga, och detta mitt ibland tyskarna själva, och dessa
icke-människor skulle kunna störa tyskarnas världs-
bild och tyskarna kunde då plötsligt få för sig att korri-
gera denna störning i sin projektion av hur verkligheten
borde se ut. Då skulle han ha kunnat sluta som lite
dimmig rök en vintrig dag i en serie intill förväxling
lika vintriga dagar. Även om han inte insåg det kände
han att det var enklast att stanna i Stettin ett tag.

Walther tog in på ett pensionat, han drack öl, dansade
på kvällen och hans tyska var perfekt, men den hade
en lätt polsk brytning som han skyllde på att han hade
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förhört polska fångar, att de hade smittat honom och
att varken penicillin eller brännvin kunde bota honom
från den, och tyskarna skrattade glatt och beställde in
mer öl. De bröt bröd, drack öl och njöt av sommaren
när allt såg så ljust ut för tyskarna. De marscherade
och det tutades i stora trumpeter och det var flaggspel
och trumvirvlar så fort det skulle sägas något inför en
grupp – vilket var ganska opraktiskt enligt Walther. Vi
lämnade det bakom oss redan på medeltiden men de
envisas fortfarande med det, häroldernas tid är förbi,
det är för mycket jidder. Han sa det aldrig till tyskarna
eftersom de levde sig in i detta spektakel, han drack öl
och log, förvissad att han var på väg tillbaka till sitt
älskade Polen, vilken form det än skulle anta, och han
skulle köpa portvaktstanten en stor burk gurka bara
som en vänlig handling, vilket var något helt okänt i
det Polen han hade lämnat.

Vad han inte visste var att hans öde väntade på
honom hemma på Wagner Straße i form av ett brev
från Berlin som skulle iscensätta en färd resa från
Danzig ut i världen som inte skulle ta slut förrän hans
jordiska kvarlevor jordfästes och det kunde dröja om
man är en överlevare som Wlodek Weirdowitz.

Walther Weirdowitz njöt av tiden i Stettin, han
vandrade i parker och på promenader, drack kaffe på
kaféer och vandrade utmed floden. Walther, som tidigare
inte varit vidare attraktiv för det motsatta könet,
något han ärvt från Wlodek, började plötsligt känna
att han var i ropet.

Majoriteten av de män som kunde fullgöra äktenskap-
liga plikter, gifta såväl som ogifta, stred i Belgien,
Holland, Norge och Frankrike och introducerade som
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bäst ett nytt ord i det västerländska ordförrådet –
Blitzkrieg. Detta plötsliga intresse gjorde inte Walther
lycklig, vilket man annars lätt kunde ha trott när det nu
pockades på hans uppmärksamhet, snarare blev han
nervös för nu måste han komma på en förklaring till att
han inte deltog i det stora patriotiska kriget, fast inte
det stora patriotiska kriget för de polska gränsvakterna
i Swinesund som jag berättade om, detta måste vara
tyskarnas stora patriotiska krig så för polackerna var
det stora opatriotiska kriget medan polackernas krig
bara blev ignorerat av tyskarna eftersom polackerna
inte var värdiga att anses som motståndare så de fick
inte kalla sitt krig för något annat än den stora
obstruerade underkastelsen och det vägrade polackerna
så de struntade i att kalla kriget för någonting alls utan
man gjorde ett hummande ljud tills Polen blivit en del av
den socialistiska folkgemenskapen och man kopierade
tyskarnas stora patriotiska krig och tyskarna efteråt
bara hummade och ignorerade det inträffade.

Han var tvungen att komma på berättelser som var
tillräckligt trovärdiga att berätta men som samtidigt
inte uteslöt möjligheten till lite erotiskt dejtande under
de fagra sommarmorgnarna eftersom sex är bäst på
morgonen när det skira ljuset får oss alla att se ut som
kopulerande små keruber och kvinnan blir gudomlig.
Så med Weirdowitzer geist började förklaringarna till
att han inte var vid fronten komma.

Walther Weirdowitz, kodnamn Röda äppelmoset, var
raketforskare som skulle inställa sig vid ett topphemligt
laboratorium som var under uppbyggnad genom spräng-
ning av ett bergrum i ett näraliggande berg, men ändå
på topphemlig ort, och därför hade han tid att uppvakta
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och dricka, och det var exakt vad han gjorde nu, för efter-
åt skulle han tvingas in i bergrummet och inte kunna
lämna det på flera år eftersom man av säkerhetsskäl
skulle fylla alla ingångarna till bergrummet med flera
meter tjock betong, och han skulle bara kunna kom-
municera sina forskningsresultat med rörpost till en
kommunikationscentral som var byggd bredvid i form av
en järnvägsstation med kilometervis med räls utlagd för
att göra hela kamouflaget trovärdigt eftersom en järn-
vägsstation utan järnväg skulle vara alltför genomskinligt
även om engelsmännen värvade polska spioner. Men
eftersom detta var ny utforskande forskning inom nya
forskningsområden var det viktigt att han före sitt
inträde i bergrummet fick sin syreupptagning tränad
genom explosiv och extatisk sex under heta nätter, morg-
nar och dagar. Han behövde knulla oavbrutet fram till
ingjutningen, enligt honom själv. Hans sinus måste vara
maximalt utvidgade vid inträdet i bergrummet så att allt
syre kunde användas till att försörja hans hjärna under
dessa intensiva beräkningar som krävs inom raketveten-
skap. Att ge honom allt upptänkligt stöd i form av
obegränsat sex var en patriotisk handling eftersom varje
orgasm skulle vidga hans sinus ytterligare och detta skul-
le dramatiskt förbättra Det tyska rikets möjligheter att
bli först att utveckla undervapnet – Wunderwaffe!

Den andra förklaringen var att han var torpedtekniker vid
Kriegsmarine, den tyska örlogsflottan, och eftersom kriget
på västfronten var ett landkrig och ett luftkrig då invas-
ionen av England inte var inledd fanns det inte mycket
mer att göra än att vara i hamn, vara ledig, spela kort och
polera torpeder. Det lät som en trovärdig förklaring.
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Han gillade den själv bäst men den visade sig vara helt
värdelös eftersom flickorna i Stettin visste oroväckande
mycket om torpeder, de hade tydligen knullat med
någon före honom vilket kom som en chock för själv-
känslan och de sjömän som hade passerat Stettin hade
alldeles uppenbart fått sina torpeder polerade. Han
övergav den historien ganska omgående.

Han började istället fantisera ihop en historia om att
han var lantmätare och hade i uppdrag att förbereda
ett stort vägbygge som skulle bli en Autobahn från
Berlin till Vladivostok, men det var en statshemlighet
eftersom Sovjetunionen levde i den lyckliga tron att
den var en av de allierade i Molotov-Ribbentrop-pakten.
Men då man redan har anfallit mot norr genom
angreppen på Norge och Danmark, mot väster genom
Blitzkrieg mot Belgien, Holland och Frankrike och
styrkor börjar samlas vid Jugoslaviens gräns – vad
finns det kvar förutom inbördeskrig där vi stillastående
slåss med mot varandra, sa han och de förvånade
flickorna skrattade lite utan att förstå det intellektuella
djupet i tanken om inbördeskrig som en fristående z-
axel i en värld som är fixerad vid landvinning, angrepp
och markförvärv i x- och y-axlarnas dimension. Han
kunde tala om motorvägen eftersom den var rätt enkel
att förstå; den var bred, den var stor och gick rätt över
de polska byarna, vilket tilltalade lyssnarna, och den
var en Vorlaufer till de monumentala byggnader som
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”Så Walther, om vi gör det en gång till, är du säker på att din syre-
upptagningsförmåga verkligen förbättras? Är det inte bättre
vaginalt än oralt?”, frågade hon, förvissad att hon fyllde sin
patriotiska uppgift som ett led i Führerns uppmaning ”Allt för
den slutliga segern!”





Albert Speer skissade på. Albert Speers bild hade han
sett i tidningen och det lät vettigt i sammanhanget. De
ryska horderna var bara i vägen för den germanska
expansionen, där ariska samhällen skulle ersätta ryska
småbyar och definitivt ersätta shtetls, och ett nytt ger-
manskt landskap skulle breda ut sig där rågblonda
ynglingar skördade rågblond råg och rågblonda kvinnor
med rågrutiga kjolar tröskade säden. Det ledde snabbt
till en av de sämsta raggningsreplikerna från Memel
till Brest: ”Vill du tröska min säd?”

Den store ledaren hade uppmanat alla Valhallagudinnor
att släppa till och avla germanska barn och i avsaknad av
andra män kände de sig tvungna att fullgöra sin pat-
riotiska plikt genom att massera ut de sista dropparna
ur lantmätaren Walther Weirdowitz spjut – allt i Speers
anda.

Inför risken att bli avslöjad som icke ursprunglig
volksdeutsch ansåg Walther Weirdowitz, på Wlodeks
inrådan, det var säkrast att hörsamma den store ledarens
uppmaning och tränga in och ruska ut det som skulle
ruskas ut. Han kunde alltid förklara bort de här episod-
erna med att han blivit sexuellt utnyttjad av militanta
tyska kvinnor under ockupationen. En man horar aldrig
med övermakten, det är det bara kvinnor som gör och
så fungerar vårt chauvinistiska samhälle. Walther drog
omedelbart fördel av detta. Han var omringad av tysk-
arna men eftersom han själv numer var tysk var han
istället omgiven av dem.
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Valhallagudinnorna hade bollkänsla redan innan de greppade
Walthers.





Stackars Motek

Motek hade hamnat på fel sida gränsen när armén
kapitulerade och som värnpliktig sergeant i republiken
Polens armé var han ett praktexempel på småborgare.
Motek Weirdowitz hade hoppats på att få brev från sina
släktingar i Lodz genom Röda Korset, men insåg tidigt
att Röda armén inte hade något intresse av att biträda
honom i denna strävan. De nekade alla internerade till
och med de allra enklaste bekvämligheter. Motek fun-
derade på hur det hade gått för hans brorson Wlodek
som stridit med 47:e infanteriregementet, men nyhets-
rapporteringen hade kollapsat sedan Lemberg inneslutits
av Röda armén. Det sista han hört sägas om Wlodek
var att han hade sänts för att försvara det polska fortet
Westerplatte som låg vid inloppet till Gdansk.
Nyhetssändningarna som hade kommit innan kontakten
avbrutits hade talat om hur heroiskt försvararna på
Westerplatte hade slagits mot den tyska övermakten
och hur kanonerna tystnat på det polska fortet när
den siste soldaten stupat och kanonerna var utslagna.
Kanske Wlodek hade överlevt och bara blivit skadad? I
bästa fall befann sig Wlodek nu i säkerhet på ett sjuk-
hus, hade kanske fått en arm eller ett ben amputerat men
i alla fall överlevt. Motek var lyckligt ovetande om
Wlodeks plötsliga försvinnande och Walthers plötsliga
uppdykande, förvecklingarna i Stettin och om hur
eller snarare var nämnde Wlodek blev omhändertagen.

Motek kände sig stärkt: mitt i allt elände kunde
han inspireras av Wlodeks hjältemod och han önskade
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att de kunde träffas när kriget var över och dela en
burk gurka och en skvätt vodka i den trivsamma träd-
gården hemma hos släkten i Lodz. NKVD hade hand
om lägret där Motek var internerad och han kände sig
obehaglig till mods, men samtidigt visste Motek att
han säkert hade det bättre än Wlodek. Motek var orolig
inte bara för Wlodek utan även för att Wlodek nu
hade hamnat i tyskarnas händer – särskilt som tyskarna
hade ett ont öga till de andra.

Efter att ha fösts ihop av Röda armén delades de
polska soldaterna upp i olika grupper och Motek,
mycket beroende på att han var underofficer, hamna-
de i gruppen som skulle ”omskolas” från sitt småbor-
gerliga förflutna. Dessa kommunistiska indoktrine-
ringslektioner började redan klockan 6 på morgonen
och pågick sedan i etapper under hela dagen. Motek
undrade hur de hade det på andra sidan Molotov-
Ribbentrop-pakten, de som satt i tyskarnas läger, om
de fick tälja stora tyska örnar, tillverka armstöd åt
dem som tyckte att det var tröttsamt att göra nazist-
hälsning i timmar under långrandiga möten eller om
de fick göra något annat, till exempel polera tubor åt
ompa ompa-orkestern. Det fanns egentligen ingenting
annat att göra än att bida sin tid. Han kunde snart
vartenda propagandistiskt ord, hela världen tillhörde
proletariatets diktatur och i detta såg han direkt en
konflikt med dem som tvingade de andra att tälja
stora tyska örnar. Den här planeten var inte tillräckligt
stor för både proletariatets diktatur och Deutsche
Kulturboden. En av dem skulle kanske få plats men
detta var som att försöka parkera två bilar i ett enbils-
garage. Motek var en modern polack, så han föredrog

så sänkte jag sovjetunionen 177



liknelsen om bilarna i garaget framför den om tolv
gurkor i en medelstor burk som var det gängse ordstä-
vet när något var för mycket och för trångt.

Lärarinnan från NKVD, som var en sällsam kom-
bination av kvinnlighet och våld utan begränsningar,
förklarade att proletariatet skulle välja en ledning som
skulle leda proletariatets diktatur in i det kommunis-
tiska samhället. Ingen tordes fråga hur de skulle väljas
och vilka som skulle välja dem, hur valet skulle gå till
eller gick till. Motek antog att det hade något med
vapen att göra men han liksom de andra fortsatte att
anteckna på det ryska pappret som skrynklade sig så
under pennans spets att det efteråt var helt oläsligt,
men de skrev ändå under hotet att bedömas som ”icke
omskolningsbara”.

Motek gillade att tillverka propagandaaffischer och
det var rätt enkelt – man skrev bara ”Död åt” och sedan
någon yrkesgrupp som tjänade skapligt och som gick
till jobbet och inte satt hemma och krökade som
andra ryssar. Mest aggressivt blev det mot dem som
hade välstrukna kläder och luktade annat än rysk
ladugård – de var bourgeoisie! Stalin hade lagt till
gruppen ”spioner” bland dem som skulle dödas eftersom
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Motek Weirdowitz försökte vara en god student på omskolnings-
lägret och var mest av allt orolig för hur det hade gått för den
heroiske Wlodek. Han hängde inte riktigt med i svängarna men en
sak förstod han – världen var inte stor nog för både proletariatets
diktatur och Deutsche Kulturboden. Deras kartor överlappade
varandra med råge. Med tiden blev han en riktig baddare på att
måla modernistiska propagandaaffischer med slagord som ”Död
åt spionerna!” och ”Död åt direktörerna!”.





med spioner avsågs alla som efterfrågade sådant Stalin
själv ansåg vara helt onödigt – fred, frihet och jämlikhet.

Det var lite lugnare på de lektionerna och man
behövde inte gå i demonstrationståg genom lägret och
sjunga sovjetiska propagandasånger i timtal. Affisch-
målning var mer praktiskt och det tilltalade Motek.

Motek kunde sin hemläxa – detta krig var ett ut-
tryck för den historiska konflikten mellan förtryckarna
och de förtryckta, även om det i lägret tycktes oklart
vilka som var de förtrycka och vilka som var förtryck-
arna, men de fick som lägerfångar hjälp på traven och
blev upplysta om att de själva var förtryckarna. De
revolutionära brigaderna var på god väg att befria
världen från kapitalismen och med den alla andra löjlig-
heter som parlament, konstitution, mänskliga rättig-
heter, ombudsmän och klagomålsblanketter. De gick
inte in i detaljer men det var inte svårt att lista ut. Mitt
i allt detta försökte Motek Weirdowitz göra sitt bästa.

Han ville verkligen delta i omskolningsundervisningen
och ta examen – en examen som kanske inte blev som
han hade räknat med.

Allt var bra i Sovjetunionen och blev bara bättre –
och att folk såg magra ut berodde bara på att de var
ukrainska anorektiker och att de bodde i jordkulor
kom sig av att de hade ”ett själviskt friluftsintresse”.
Motek lärde sig en mängd nya ord ur den marxistiska
terminologin, till exempel övervärde, produktions-
resurser, femårsplan och arbetarråd. Han kände att
han började behärska kunskaperna. Problemet var att
när man betraktade denna uppbyggda systematik som
helhet passade delarna inte ihop – rent logiskt – men
han lärde sig att leva med det. Han tittade storögt och
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intresserat på propagandafilmerna, för är det omskolning
så är det, där hetsiga kosacker stormade fram över
stäppen; dignande vagnar bar överflödet från kolchosen
till järnvägsstationen där de glada arbetarna bar runt
ett stort porträtt av Stalin; stora grafiska staplar visade
hur femårsplanen hade uppfyllts för skonubb och fyr-
tumsspik, vill man hitta rätt statistik går det om man letar;
och horder av infanterister och stridsvagnar rusade
mot brinnande hus. Motek antog att de brinnande
husen som besköts tillhörde de förtryckta som skulle
befrias – om de inte redan tidigare genom beskjutningen
befriats från sina plågor ty det såg mycket farligt ut
för dem som skulle befrias. Han tyckte bäst om en film
som hette På röda vingar, där hjältemodiga sovjetiska
piloter, ivrigt påhejade av kolchosarbetare med nyslipade
liar och leende bondflickor med uppsminkade stora röda
kinder och mot en bakgrund av stilriktigt utplacerade
flygande röda fanor, bombar låtsasstäder helt i potemkin-
kulissernas anda så att plywood, plankor och masonit
flyger i stora stycken – som ett Armageddon i ett bygg-
varuhus. Det som intresserade honom mest var inte den
politiska röda tråden, med betoning på röda, utan han
blev smått förälskad i de söta flickorna som vinkade så
glatt när de heroiska bombflygarna kom susande på låg
höjd med sina käcka läderhuvor och fullastade bomb-
rum mot den väntande fienden bara 300 meter bort.

”Det är bättre än stackars tappre Wlodek!”, tänkte
han och funderade samtidigt på hur släkten i Lodz
hade det. Han ville så gärna återgå till det liv han hade
levt före den första september då tyskarna hade gått
över den polska gränsen och allt blivit som förbytt.
Han lovade att aldrig mer vara oärlig, fast han redan
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var den ärligaste av de puraste själarna, och han lovade
att göra gott mot mänskligheten och vara ödmjuk och
omtänksam.

Han hade sett så mycket våld och elände under
belägringen av Lemberg, hur de stackars hästarna trasats
sönder och dött blödande av briserande granater, hur
oskyldiga dött i flygangrepp, från samma käcka flygare
som syntes i På röda vingar, men mitt i allt detta kaos
och denna omänsklighet hade han hopp om mänsklig-
heten.

”Vi kommer att lära oss något av detta”, sa han till
sig själv och önskade att civilisationen aldrig mer skulle
ställa till något sådant som detta andra världskrig då
vi redan haft ett förut. Han funderade även på hur han
skulle kunna posta ett brev till släkten, men han
kunde inte lämna lägret och att smuggla ut ett brev
var otänkbart. Ett bättre tillfälle skulle säkert yppa sig
när de om några veckor åkte på en gemensam utflykt
med tåg till Gniesvodo, en ort han aldrig tidigare hört
talas om, men som enligt uppgift låg utanför staden
Katyn. I Katyn skulle han nog få tillåtelse att posta ett
brev – eftersom han varit en sådan läraktig, lojal och
duktig student. Han kände verkligen att han hade för-
tjänat att få följa med på utflykten. Konstigt nog var
alla medbjudna på den. De skulle inte åka samtidigt
utan i grupper om fyra hundra per dag under tio
dagars tid, men det måste vara för att guiderna och
matserveringen inte hinner med annars, resonerade
Motek och ägnade återigen en tanke åt stackars
Wlodek och om han var i livet och hur blesserad han
kunde vara efter att hjältemodigt ha försvarat
Westerplatte.
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Motek kände att när omskolningen till goda kom-
munister från centerpartister, bondeförbundare, kon-
servativa, socialdemokrater, liberaler och de som varit
kommunister redan innan Stalin anföll Polen och nu
lätt förbryllande blev omskolade till något de redan
var, väl var över var det dags att fundera över hur de
skulle komma hem. Problemet var att Polen nu var en
del av Det tyska riket och han befann sig mitt bland
de sovjetiska rådsrepublikerna, men Motek tog sig en
funderare och kom att tänka på hur kartorna överlapp-
ade varandra, så det skulle nog lösa sig.

”Och när det kriget är över kan jag återvända!”,
tänkte Motek optimistiskt.

Den sovjetiska propagandan fortsatte dagarna i
ända och rödgardisterna hade att slåss med vitgardister,
industrialister, småborgare, överlöpare, spioner, svarta-
börshajar, förtryckare, kupongklippare och värst av
alla – den amerikanske superkapitalisten Justin T.
Nockelbergh, IV.

Justin T. Nockelbergh, IV var arketypen för den
vidrige 1800-talskapitalisten, stereotypen för den själviske
1900-talskapitalisten och prototypen för den vulgäre
2000-talskapitalisten. Han smädades i alla förstamaj-
tal, demonstrationer och flygblad. Sovjetunionen var
nu hermetiskt tillsluten gentemot den kapitalistiska
världen, så Justin T. Nockelbergh, IV fick vetskap om
det sovjetiska intresset för att förinta honom först när
han på sitt kontor på Pine Street på Nedre Manhattan
fick veta genom hörsägen att en ”Justin T. Nockel-
barg, IV” fanns omnämnd i Lenins testamente. Han
identifierade direkt sitt eget namn, med en besynnerlig
rysk stavning. Som första åtgärd gav han den enda
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existerande avdelningen omvärldsanalytiker sparken –
och det skulle dröja sjuttio år innan någon anställde
en omvärldsanalytiker igen så ni inser vilken makt
Justin T. Nockelbergh, IV hade i näringslivet – av den
enkla anledningen att de fullkomligt hade missat att
Justin T. Nockelbergh, IV nämndes i Lenins testamente
– till råga på allt på ett sätt som gick hans ära förnär
– FELSTAVAD!

”Vem kan lita på ett land som styrs av dyslektiker?”,
sa han medan han skrev ut några dödsdomar över den
bruksort vars industri inte uppfyllde Justin T. Nockel-
bergh, IVs avkastningskrav. Hans senior executive vice
president var på resande fot medan de tolv executive
vice presidents som satt och åt frukost inte kunde göra
annat än instämma.

”Hur länge har detta pågått, smädandet av mitt namn?”
”Sir, enligt vad vi förstår sedan revolutionen 1905!”
”Vad har hänt mellan 1905 och i dag?”
”Sir, det verkar som att försändelsen som skickades

1905 aldrig nådde oss eftersom brevet skulle passera
Brest-Litovsk och Stettin”, tillade Nockelberghs operative
chef och rättade till den nätta flugan på den konservativa
kostymen.
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Justin T. Nockelbergh, IV blev så arg över att man hade stavat hans
namn Justin T. Nockelbarg, IV inför hundratals miljoner Sovjet-
medborgare och därigenom allvarligt skadat hans anseende,
och när det visade sig att han inte fick något i arv av Lenin, trots
att han nämndes i testamentet – han kunde väl i alla fall ha fått
Georgien, Vladivostok eller Sibirien – ringde han i vanlig ordning
sina jurister Katz, Katz, Katz, Schapiro & Goldstein. För sjunde
gången den dagen.





”Vad ligger där – mittemellan?”
”Polen, sir!”
”Sir, brev fastnar där av någon anledning!”, förkla-

rade en av hans vice presidents.
”Äger vi Polen?”
”Nej, sir!”
”Bra – då ska de vara ineffektiva!”, sa Justin T.

Nockelbergh, IV och gav till ett asgarv eftersom han
älskade ineffektiva konkurrenter och vad Polen var
hade han ingen riktig aning om eftersom det inte hade
introducerats på börsen.

”Vad hände sedan?”
”Det stora kriget, sir!”

Detta utspelades efter första världskriget då man trodde
att freden skulle vara för evigt och att mänskligheten
hade lärt sig en läxa, men sedan kom det större kriget och
det stora kriget var inte störst längre – så för att lämna
alla dörrar öppna för framtiden döpte man om det
stora kriget till första världskriget. Då är det bara att
addera lägga till tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde,
åttonde och så vidare tills vår saga är all. Så hade man
löst det problemet och den lösningen lever vidare än i dag.

”Så vad hände efter det stora kriget?”
”Brevet var antagligen fortfarande i Polen, sir!”
”Så efter närmare tjugo år kom brevet fram i fredags?”
”Exakt, sir!”
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Ingen tordes bygga högre och skymma Justin T. Knockelberghs, IV,
utsikt över Ellis Island och de nytillkomna konsumenterna och
fabriksslavarna. Detta gav det nedre av Manhattan en form av
en amfiteater ut mot Atlanten.





”Om att de ryska kommunisterna smädar mitt namn?”
”Och nu tydligen även felstavar, sir!”
”Var Lenin en lärd man?”
”Det kan jag aldrig tänka mig, eftersom han stavat

namnet på den störste industrimagnaten i världen fel,
sir!”, sa en vice president som nyss hade köpt hus och
behövde behålla jobbet för att kunna betala amorter-
ingarna.

”Han kanske var en snål man och lejde billiga
jurister!”

Där hejdade Justin T. Nockelbergh, IV tankarna och
funderade över om Katz, Katz, Katz, Schapiro & Gold-
stein någon gång stavat fel, i så fall skulle han kunna
pressa ner priset på deras tjänster, även om han alltid
utvann deras pengar genom den som blev stämd
genom att öka skadeståndskraven, men om han kunde
fortsätta pressa pengar av dem han stämde och dessutom
pressa Katz, Katz, Katz, Schapiro & Goldstein skulle
det bli resultera i en – VINST!

”Vet vi vad den där Lenin skriver om mig i testamentet?”
”Vi fick tag i en kopia först i dag, sir!”
”I dag? Och ni har inte redan ordnat fram en över-

sättare?”
”Sir, han väntar i foajén utanför!”
”Ni kan gå, skicka in översättaren!”

De tolv vice presidents försvann direkt och Justin T.
Nockelbergh, IV satt ensam kvar, nedsjunken i sin
chesterfieldfåtölj. Vad skulle han göra i dag – dra in
Paraguays statskredit och ta över dess silvergruvor?
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Översättaren kom in i rummet. Han satt där ensam
med Justin T. Nockelbergh, IV och översatte Lenins
testamente om och om igen.

”Jag bryr mig inte om arbetarklassens befrielse, vilken
är den egendom som rätteligen tillhör mig?”, sa Justin T.
Nockelbergh, IV till slut irriterat.

”Sir, Ni omnämns bara som det värsta på den här
planeten!”

”Det må så vara, men tänker de göra det gratis??!!”
”Sir, det verkar så!”
”Nedrans kommunister!”
”Det enda Lenin skriver i sitt testamente är att pro-

letariatets diktatur inte kommer förrän Justin T.
Nockelbarg, IV och de andra världskapitalisterna har
tystats och kontrarevolutionen har slagits ner, sir!”

”Så en död man hotar mig till livet?”
”Det verkar så, sir.”
”Man kan inte lita på någon människa längre – tur

att jag har Tzedek Grünberger att skicka ut när det
behövs!”, sa Justin T. Nockelbergh, IV, lättad över att
han inte var helt övergiven i en ond och penninghung-
rig värld.

”Och du är helt säker på att Lenin inte efterlämnade
något till mig – inte ens en liten ö i Barents hav?”

För Justin T. Nockelbergh, IV hade utmärkta kunskaper
i geografi – om de gynnade honom själv och det fanns
något att vinna på dem.

”Det står ingenting annat än skällsord om er, sir!”
”Utgå!”
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Översättaren försvann som en avlöning. Justin T.
Nockelbergh, IV tittade ut genom fönstret från sitt
gigantiska högkvarter och såg skyskraporna tona bort
i fjärran; ingen var högre än hans kontor eftersom det
hade varit ett kapitalistiskt högmålsbrott och Justin T.
Nockelbergh, IV hade fri sikt till Governor’s Island
och Frihetsgudinnan. Han såg belåtet hur båtar med nya
immigranter kom från Ellis Island; det gjorde honom
nöjd eftersom båtarna förde med sig nya kunder och
nya löneslavar till Justin T. Nockelbergh, IVs konglo-
merat av företag. Han hade inte en aning om vad han
egentligen ägde men det fanns en särskild avdelning i
byggnaden som bara ritade organisationsscheman för
det egenägda.

Om Motek Weirdowitz hade vetat vem Justin T.
Nockelbergh, IV var skulle han inte ha förundrat sig så
över det hat kommunisterna närde mot denne industri-
magnat, för han var kapitalismen personifierad – även
om han själv hävdade motsatsen – att kapitalismen
personifierade honom. Justin T. Nockelbergh, IV satt i
sitt rum och funderade. Nu var han ensam. De hade
stavat hans namn fel, de hade dragit hans namn i smutsen
och han hade inte fått Sibirien eller Kirgizistan av
Lenin, trots att han var omnämnd i testamentet. Detta
kunde inte få fortgå ostraffat.

”Detta måste stoppas!”, sa Justin T. Nockelbergh,
IV, och så blev det också. Sovjetunionen upphörde
med att nämna Justin T. Nockelbergh, IV vid namn
och han var inte längre deras favorithatobjekt – i alla
fall inte öppet. De slutade efter att han stämde dem för
förtal, ärekränkning, immaterialrättskränkning,
hedersmord – eftersom hans heder hade blivit mördad
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– och det egenkonstruerade brottet anseendemord –
allt insänt i tre bilagor till Nedre Manhattans distrikts-
domstol. Den rättsliga figuren ”anseendemord” hade
Justin T. Nockelbergh, IV som sagt själv kommit på
och han tyckte att det var dags för rättsväsendet att
inkorporera denna – fast bara när det gällde honom
och hans eget försvar. Katz, Katz, Katz, Schapiro &
Goldstein hade inte kurage att ifrågasätta Justin T.
Nockelbergh, IVs klokhet och juridiska omdöme, om
än deras advokater var hans ombud, så de la den
anklagelsen till stämningsansökan.

”Det var annorlunda”, sa domaren, men han kände
till Justin T. Nockelbergh, IV så han drog ett rött
streck över ”anseendemord” på samma sätt som han
hade dragit röda streck över yrkanden tre år tidigare
då Justin T. Nockelbergh, IV stämde en porträttmålare
som hade avbildat honom som lätt överviktig, fast alla
hans trehundratjugofemtusen anställda visste att han
till och med var kraftigare än så, och yrkade på kors-
fästelse och att kroppen skulle brännas för att därefter
steglas på stadsmuren. Sedan Katz, Katz, Katz,
Schapiro & Goldstein skrivit långa inlagor avslog rätten
till slut yrkandena med hänvisning till processtekniska
hinder eftersom korsfästelse var en sanitär angelägenhet,
det rådde eldningsförbud på Manhattan och Wall Street
var endast ett namn och stadsmuren var sedan länge
riven. Inte helt oväntat överklagade Katz, Katz, Katz,
Schapiro & Goldstein.

Att stämma folk var något Justin T. Nockelbergh,
IV kunde och Katz, Katz, Katz, Schapiro & Goldstein
var de bästa inom hela kåren. Så när rättegången
inleddes kom stämningsansökningen mellan å ena
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sidan Justin T. Nockelbergh, IV, familjestiftelse och
den instämda: De förenade sovjetiska rådsrepublikerna
företrädda av herr Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili
a.k.a. Ioseb Besarionis Dze Dzjughasjvili a.k.a. Josef
Stalin, senast kända adress Kreml, Moskva, USSR.
Domaren visste alltså vem han hade att göra med i ena
ändan men den andra ändan var inte tillgänglig att ens
delge. Justin T. Nockelbergh, IV tvingade den ameri-
kanske ambassadören att delge Stalin rättegångshand-
lingarna vid en middag i Kreml. Stalin tackade, tittade
på de engelskspråkiga bokstäverna som han misstänk-
samt försökte tyda under någon sekund, och då han
var osäker på om detta skulle kunna inspirera någon
att läsa något otillbörligt, till exempel tjat om mänsk-
liga rättigheter, bestämde han att det var diplomatiskt
skitsnack och slängde det eftersom han visste att det
enda som räknades var antalet infanteridivisioner och
pansardivisioner, allt annat var ointressant inom poli-
tiken. Han såg ner på påven, för han hade inga divi-
sioner alls.

Mest älskade Stalin gardespansardivisionerna i gardes-
pansararmén som så förnedrande skulle komma att
besudlas mitt framför Festung Breslau, något som han
aldrig förlät Zjukov för.

Nu låg fältet öppet för Justin T. Nockelbergh, IV och
nu var Stalins samtliga divisioner maktlösa eftersom
Justin T. Nockelbergh, IV hade en tredskodom från
distriktsdomstolen på Nedre Manhattan och var för-
vissad om att kunna utkräva hämnd för de uteblivna
sibiriska besittningarna i testamentet och förtalet av
hans karaktär.
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Katz, Katz, Katz, Shapiro & Goldstein vände på
klacken när de fått domen och kontaktade kustbevak-
ningen för att få hjälp att driva in sovjetisk egendom,
eftersom stora fartyg har betydande värden, och med stöd
av domen kunde Justin T. Nockelbergh, IV räkna med att
få betydande belopp i skadestånd. Kustbevakningen över-
lämnade informationen att det fanns två skepp i Panama-
kanalen – M/S Grazdanka under färd mot Mexiko, lastad
med dynamit till mexikanska inrikespolitiker, och M/S
Sojuznik på väg till Brasilien med läderremmar till piskor
åt brasilianska plantageägare. Advokaterna slog till direkt
och tog skeppen i beslag den 12 maj 1940. De bemanna-
des med hyrda besättningar och avseglade för att säljas
på auktion i Jacksonville, Florida, där vinsten sedan
skulle tillfalla Justin T. Nockelbergh, IVs familjestiftel-
se. Advokaterna vinkade adjö och kvar på kajen i
Panama City stod besättningarna från M/S Grazdanka
och M/S Sojuznik med sina politiska kommissarier.
Det tog ytterligare tretton år innan Sovjetunionen slu-
tade häckla Justin T. Nockelbergh, IV, eftersom ingen
tordes tala om för Stalin vad som verkligen hade hänt.

Det var ett av de första tecknen på Krustjevtiden
och alla dessa långa banderoller – ”Död åt superkapi-
talisten Justin T. Nockelbarg, IV och alla hans bolag,
familjestiftelser, handelsbolag, enkla bolag och aktie-
bolag!” – kunde tas ner från alla järnvägsstationer
utmed transsibiriska järnvägen och folk var helför-
bannade eftersom det varit ett sådant bök att sätta upp
dem och nu fick de sätta upp nya: ”Ned med kapitalet!”
Det var alldeles för mesigt i den indoktrinerade järn-
vägsförvaltningens smak. Det finns inget i världen som
gör alla nöjda.
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Under Krustjevtiden berättades historierna om vad
som hände efter det att den politiska kommissarien
fått telegrammet från Moskva och om vad som egent-
ligen hände på den lilla skogsutflykten. Detta mest för
att avleda folkets intresse från den stora förlängnings-
kabelkatastrofen som inträffade 1964 och gjorde stora
delar av befolkningen bostadslös vintern 1964–65.
Gulag var fortfarande i business under 1950-talet och
de sovjetiska ledarna ansåg att för mycket detaljer
bara förbryllar och man koncentrerade sig istället på
att konstruera Sovjetunionen som ett föregångsland –
där demokratin skulle införas med pedantisk nog-
grannhet, som Palme skulle ha sagt, och det fanns inget
utrymme för förklaringar. Var Christer Pettersson
verkligen en dålig människa?

”Låt det som varit vara och låt oss se framåt!”, sa
Krustjev och alla höll med för det var enklast så.

”Med mig som ledare kommer ni att få kablar som
leder!”, tillade han eftersom de lätt nedsotade
Moskvaborna var lite frustrerade över de konsum-
tionsvaror som erbjöds.

Så den 12 maj 1940 stod de där – de två besättning-
arna och deras befäl på kajen i Panama City. De två
politiska kommissarierna var lätta att skilja från
matroserna som hade sjömansblusar och blåbyxor och
bara små kappsäckar med sina personliga tillhörigheter
framför sig. Kommissarierna hade haft uppsikt över var
sitt skepp och stack ut där de stod i svarta skinnjackor
med epåletter med en stor röd stjärna på varje och med
revolvrar dinglande i läderhölster. De såg lätt irriterade
ut, särskilt då advokaterna vinkade från skeppen när de
seglade ut i Karibiska havet, medan besättningarna var
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mer uppsluppna. Den politiska kommissarien på M/S
Grazdanka som var den politiskt sett mest renlärige kom
på en idé: ”Grabbar, ska vi inte ta en promenad på
landsbygden när vi ändå är här, hit kommer vi inte
igen på ett bra tag!”

”Ja, varför inte?”, sa kocken.
”Ja, en rask promenad skulle pigga upp oss!”, sa

tredje maskinisten på M/S Sojuznik, en kort och flint-
skallig liten rackare från Omsk som vägrade kalla sin
maskinchef Josef, som var hans verkliga namn, utan
alltid använde det mer formella efternamnet och sa
kamrat Alkoholov även om maskinchefen hellre ville
bli kallad Josef eftersom alla i maskinrummet garvade
när de hörde efternamnet – om maskinljudet överröst-
ade deras garv, för de ville inte ha kul på jobbet ifall
kommissarien skulle råka vara i närheten.

”Följ mig!”, sa kommissarien och tog täten ut i
Panamas omgivningar. Sex timmar senare kom kom-
missarien tillbaka och de andra låg döda i skogen.

Kommissarien drack tre dubbla vodka, rengjorde sin
revolver i det som återstod av helröret och beställde en
tallrik extra salt gurka på en exilrysk bar i staden och
han fick allt gratis eftersom de förstod vem han var –
epåletternas röda stjärnor gav den bästa fingervisningen.

Därefter gick han till Panamas telefonbolag och
skickade ett telegram till Moskva där han i korthet
beskrev hur deras skepp hade ätits upp av sjömonster
och hur besättningen blivit massakrerad av isbjörnar
som var stenhöga på svampar och han själv var den
enda överlevande som hade fått kämpa sig fram
genom djungeln och skulle ha varit förlorad om han
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inte hade styrkts av den vägledning kamrat Stalin berikat
honom med.

För att göra att det mer trovärdigt lade han till några
citat från ur kamrat Stalins samlade verk. Därefter
tackade kommissarien kamrat Stalin att han hade fått
vara ett verktyg för den internationella arbetarklassens
befrielse.

Underrättelseofficerarna och stabsofficerarna i
Kreml visste ingenting om världen utanför Sovjet-
unionen. De som hade vetat något hade redan blivit
avrättade och detta var innan Operation Barbarossa
inleddes, så Sovjetunionen trodde att inga faror lura-
de i omvärlden. Efter Operation Barbarossa avrättade
Stalin alla som inte visste någonting om yttervärlden
som straff för att de inte hade upptäckt vad som var i
görningen i Tyskland. På så sätt erbjöd Röda armén
1942 en av de snabbaste karriärvägarna i det sovjetis-
ka samhället, och Zjukov blev därigenom Sovjet-
unionens hjälte, men 1940 var det andra bullar.
Officerarna läste telegrammet från Panama City om
sjömonstren och isbjörnarna, men även om historien
lät lite otrolig och faktum var att isbjörnar knappast
fanns i tropikerna tordes ingen säga något eftersom
någon då direkt skulle säga: ”Och hur kan du veta
det?”, vilket direkt skulle leda till spionanklagelser
och en tidig pensionering från arbete, hälsa och liv. Så
man bokförde telegrammet och teg som muren.

Den som visste för mycket om omvärlden måste stå
i förbindelse med omvärlden och det var kontrarevo-
lutionärt för i en äkta revolutionärs ögon tog världen
slut där revolutionen slutade, vilket förklarar grund-
stötningen i Blekinge skärgård 1981, eftersom sjökorten
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bara täckte halva Östersjön samt ett litet område runt
Fårö och Bommersvik folkhögskola. Återigen: Var
Christer Pettersson en dålig människa?

Panamas telefonbolag ville ha $734 och 28 cent för
telegrammet, men eftersom kommissarien hade en
revolver och detta hände i Panama bjöd de på tele-
grammet eftersom han ”var en sådan bra kund”.

Inom några timmar kom svaret från Kreml: ”Köp
en isyxa och börja vandra mot nordväst tills du får
något stulet, när du väl är i Mexiko, kontakta oss
igen.” ”Isyxa?”, tänkte den politiske kommissarien
och tänkte att de hade överreagerat på historien om de
drogade isbjörnarna, men det är bättre att överdriva
och överleva än att underdriva och avlida, sa han till
sig själv och började vandra i den anbefallda riktningen.
Han lärde sig spanska på vägen där han vandrade
fram i dammet och värmen med sin skinnjacka och
isyxa. Han funderade till och med på att ta ett spanskt
namn eftersom Igor Ivan Revolverovich, hans dopnamn,
ändrats något sedan han antagits till den sovjetiska
kåren av politiska kommissarier, men han insåg att
han hade fått det förnämliga nöjet att mörda kamrat
Trotskij på order av kamrat Stalin.

Sovjetiskt kamratskap verkar för oss utomstående
besynnerligt. Om en kamrat ger en annan kamrat i
uppdrag att slå en isyxa i huvudet på en tredje kamrat
– kan de då verkligen kalla varandra kamrat?

Trotskij anade ingenting och föreslog att Revolver-
ovich skulle bli hans bartender, vilket var precis vad
han blev – han blandade en Bloody Mary i Trotskijs
kranium. Lita aldrig på en bartender som inte gått en
ansedd yrkesutbildning. Det är inte bara läkare som
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dödar folk på jobbet genom att göra saker ingen räknat
med.

Motek Weirdowitz var en utmärkt student i sin
omskolningsklass men om han kunde skriva brev till
Wlodek Weirdowitz så skulle det vara uppenbart vart
världen var på väg eftersom båda diktaturerna var
galna och fyllda av aggression mot omvärlden – och
mitt i allt detta befann sig Walther Weirdowitz.
Warren Weirdowitz var ännu inte född. Han låg bara
och närde sig och befruktades först när Walther skrev
ut E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t.
Födelsen skulle ske på en lerig åker i Normandie. Om
Motek och Wlodek hade kunnat kommunicera med
varandra, skulle ändå ingen ha lyssnat på dem efter-
som väst trodde på vad de båda diktaturerna sa och
diktaturerna var så upptagna med konfrontationernas
konfrontation, även om de ännu inte hade bestämt sig
för vem de skulle konfrontera, att ingen skulle vara
intresserad och om man hade tvingat till sig uppmärk-
samhet skulle man ha blivit avrättad för landsförräderi
i den stora kampen som bara blev större för var dag
som gick. Om vi vänder på steken och antar att
Sovjetunionen och Tyskland skulle ha varit intresserade
av att lyssna på budskapet, så skulle en liten detalj i
alla fall ha lagt hinder i vägen för att det kommande
kriget skulle kunna hejdas. Brevväxlingen mellan
Motek och Wlodek måste tvunget gå via de polska
brevbärarna i det förtyskade Generalguvernementet
Polen, vilka inte missade ett tillfälle att kasta bort post
eller elda breven i kaminen på postkontoret när de
spelade kort under bistra vinterdagar, så det var mer
eller mindre oundvikligt att det skulle bli krig på
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östfronten. Om Wlodek Weirdowitz hade nåtts av ett
brev från Motek och skrivit tillbaka skulle han aldrig
ha fått något svar, Motek Weirdowitz skulle ha blivit
skjuten på fläcken när Wlodeks brev kom fram – efter-
som endast spioner får brev från utlandet. Smiert
Spionem!

Hur vi än vrider och vänder på dessa ideologier
tycks de som gjorda för krig – det ser ut att finnas
utrymme för diplomati i dem, men det är borta långt
innan någon hunnit reagera.

Baren låg fortfarande på andra sidan poolen i Polen
och jag kunde bara konstatera att bartendern såg ut
som en klippdocka från en fransk svartvit 1960-tals-
film med Jean Paul Belmondo. Han var mörk, liten till
växten och hade en vit skjorta med löst knuten fluga.
Givetvis var gummibandet i lösflugan slappt eftersom
det hade tillverkats på en gummifabrik i Ural som till
vardags gjorde traktordäck, men vad kan man vänta
sig i en degenererad stat som tror sig vara en super-
makt. Jag insåg direkt vilka deras svagheter var och
att dessa måste uppmuntras och bereda väg för an-
greppet.

”Vad kan jag erbjuda min herre?”
”En tredubbel martini med is, en flaska kolsyrat

mineralvatten, en kopp kallt kaffe och ett glas apelsin-
juice!”

Han sa ingenting. Jag antog att det var servicearbetar-
ens pliktkänsla men det var nog snarare rumsnumret
som var anledningen till att han for fram som ett jehu

så sänkte jag sovjetunionen 201



för att iordningsställa min beställning. Den tredubbla,
mineralvattnet, kaffet, som var naturligt kallt och inte
artificiellt nerkylt med is eller i kylskåp, och ett litet
cocktailglas apelsinjuice som hade den goda syrliga
smaken av koncentrat från en burk med lite för mycket
zink i fogarna. Jag sa ingenting. Han sa ingenting.
Han erbjöd mig en cigarett. Jag röker normalt sett inte
men jag tog emot cigaretten han erbjöd och rökte för
en gångs skull. Det är inte tufft att röka, man får gula
tänder och ludna händer av det. Jag ville plötsligt göra
något annorlunda med mera driv. Jag smakade på det
kalla kaffet. Som den kännare jag är blandade jag med
precision apelsinjuice och mineralvatten tills jag fick
en blek öststatskopia av Fanta. Tystnaden vilade i
baren och bara andades maktutövning som en ett brev
från skattemyndigheten på golvet i hallen nedanför
brevinkastet. Det säger ingenting, det vilar där på golvet
men tystnaden talar likväl. Jag brydde mig lika lite om
tystnaden i baren som jag bryr mig om brev från den
socialistiska hegemonin. Jag var där för att kröka,
göka och förgöra ett imperium. Jag såg mig om efter
något fett att smörja sylen med. Det fanns bara en själ
i rummet och det var jag. Mitt undermedvetna kände
att bartendern var ett själlös utförare och inte en män-
niska som hade någon form av empati så jag testade
honom genom att beställa något omänskligt äckligt,
som whiskey och mjölk, hälften av varje, och karlen
bara servade utan invändningar. Jag tog det som ett
bevis på att han var själsbefriad och mer ett för-
kroppsligande av ett omänskligt system. Tystnaden
återkom som myndigheternas brev. Jag kände att det
var dags att säga något oväntat.
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Jag anade det
hela tiden.

Kjell Alinge



”Inte mycket folk direkt!”
”I dag är det onsdag!”
”Vad är det för speciellt med onsdagar?”
”Poolen är reserverad.”
”För vem?”
”Gästen i rum 901!”

Jag teg eftersom det var jag och jag inte ville avslöja
att det var jag som var gästen i rum 901. Den enda
fördelen var att jag hade en egen bartender – men det
var ingen nyhet i mitt unga liv för att fyllna till hade
jag redan gått grundkursen i. Frågan var snarare om
gästerna i rum 901 alltid kom till baren på onsdagar-
na och jag funderade på hur jag skulle hantera den
rätta gästen i rum 901 om det fanns någon. Jag kunde
alltid be grabbarna på det hemliga våningsplanet att
doppa den uppdykande gästens kropp i saltsyra tills
ingenting återstod eftersom han otvivelaktigt måste
vara en dubbelspion – som var dubbelbokad i spion-
rummet.

”Kommer de alltid på onsdagarna?”, frågade jag med
en metallisk underton, som i en agentroman med ett
sista blodigt kapitel innan vampen släpper till.

Han blev stressad och började torka glas. Flamingor
putsar benen och sibiriska lärkhundar slickar sig där
bak men polska bartendrar torkar tydligen glas när de
är stressade. Jag ignorerade detta. Jag lät honom torka
glas någon minut eftersom det här landet behövde all
BNP som kunde uppbådas. Han fortsatte diska glas i
ett samhälle som behövde diska sitt samvete. Där saknar
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Philosophy is
to the real world
as masturbation

is to sex.

Karl Marx



livet värde och allt är dogmatik, retorik och politik.
Livet är särskilt värdelöst om du konfronterar fel
människor i rätt tid eller rätt människor i fel tid – välj
det du känner för.

”Hur vore det om jag kom i dag och stannade till låt
oss säga fredag?”, frågade jag med en tuffare attityd.

”Skulle du mota ut mig eller släppa in andra gäster
på fredagen som uppenbarligen inte är en onsdag?”

Han stannade upp i sitt diskande, ställde en ask-
kopp på plats, rättade till flugan och när handen passe-
rade bröstkorgen såg han mig rätt i ögonen och sa:
”För er är det alltid – onsdag!”

Jag nickade som om det var rätt svar och la några sedlar
på bardisken som en uppmuntran till honom att hålla
sig till den upplysta stigen. Jag började bli korrumpe-
rad, men jag var här för att korrumpera. Att vara en
del av nomenklaturan kändes uthärdbart. Det kanske
inte var så moraliskt att vara en del av nomenklatu-
ran, det vore att överge civilisationen, men vad fan-
ken, man får sitt eget hotell. Detta var nu mitt hotell
och ingen ställde några frågor. Jag hade nyss blivit
könsmogen, det var bara några år sedan jag fick börja
handla på Systembolaget och nu detta – jag kände att
jag verkligen hade gjort karriär. Hotellet var en del av
systemet precis som Systembolaget – de ingår alla i
den socialistiska hegemonin och förtryckarregimen.
Smiert idiotem!

Jag njöt av onsdagen och jag kände mig tidlös efter-
som onsdagen aldrig skulle ta slut utan bara skjuta fram-
tiden framför sig. Nu var det slutdrucket. Martinin
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hade färdats till de sälla jaktmarkerna. Jag befann mig
bakom Järnridån, men det var en rostig, porös och sliten
värld där jag var en utlänning, från yttre rymden som
visste hur jag skulle ta mig fram genom Östeuropas
korrupta träskmarker. Skit samma – nu måste vi träffa
brudar.

”Vi behöver fler människor i baren – det här ser för
misstänkt ut!”

”Ni menar brudar?”
”Spår du också?”
”Ursäkta, jag menar om ni föredrar kvinnligt

umgänge?”

Det kändes som en kuggfråga, men jag funderade en
kort sekund och drog slutsatsen att jag inte ville verka
för ytligt normal.

”Jag reser i affärer – och detta är för uppenbart!”
”Självklart!”
”Ge mig en tredubbel martini till!”
”Självklart!”
”Livet är inte bara erotik”, sa jag till mig själv och

funderade sedan inte mer på det, för nu började
blodplättarna få trängas om utrymmet med alkoholen.
Den grundvalla jag lagt på började kännas som ge
glid. Glaset tömdes innan insidan hunnit bli fuktig.

”En till!”
”Självklart!”
”Sedan går du till din manager och ser till att baren

fylls med människor!”
”Självklart!”
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För att vara säker på att han förstod min betoning på
detta la jag snabbt två fingrar på höger axel för att visa
att jag hade genomskådat deras svartabörsmeckande
och att detta spiel kunde avslutas när som helst om jag
fick ett anfall av dåligt humör.

”Äkta människor – inga statister!”
”Hur då menar ni?”
”Detta är ett hot mot staten eftersom alla vet att det

är jag som är gästen i rum 901, förstår du allvaret i
detta?” Han nickade nervöst. ”Hämta hit brudarna
från baren i lobbyn!”

Han försvann utan att ens säga ”självklart”, men vad
ska man göra – i en diktatur kan man inte lita på män-
niskor. Mina kvasiintellektuella dagar var räknade –
nu gällde i verkligheten och verkligheten är skonings-
lös om man inte vet hur pucken ska dras. Jag kände
mig nödgad att ha sexuellt umgänge med någon av
flickorna på hotellet så att de fick något att glädjas åt
i avlyssningsrummet, annars om inte skulle de känna
att jag hade övertaget. När de såg övervakningsfilmen
där jag sätter på under tystnad som de inte uppfattar
och hon sedan ålar sig och stönar i sängen ensam
medan jag spelar vändåtta med mig själv på det lilla
bordet vid fönstret, skulle deras blod frysa till is då de
insåg att de hade mött ett verkligt proffs. Jag var
KGB:s egen porrstjärna och det innebär ett uppsving i
karriären som jag kan garantera att bibliotekstanten
på bruksortens folkbibliotek aldrig skulle ha kunnat
ana – men det berodde mer på hennes brist på fantasi
än på de verkliga förutsättningarnas lösryckta nätverk.
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Vi är offer för de begränsningar vi själva tvingat på
oss. Livet är en udda teater och ibland får vi roller vi
inte hade räknat med när manuskriptet skrivs om mitt
under vår resa – när vi står på scenen och allt faller
ihop inför våra ögon.

Därför var jag tvungen att bli packad, kurtisera en
av de lokala kvinnorna och genomföra de övningar
som behövdes för att spä på korruptionen. Alla roller
formas av det tryck som omger oss, liksom plast for-
mas av gjutformen, och vi kan inte försvara oss, bara
gnälla inför människor som inte vill lyssna på oss. Jag
blir alltid så där djup när jag just blivit packad men
inte hunnit bli kåt än. Där uppstår ett betydande inter-
vall. Det tillståndet är rätt patetiskt men ändå njutbart
eftersom jag tänker fritt och formulerar rörande
meningar som får själen att sätta sig i rörelse. En rörel-
se som vi inte vet var den slutar förrän det står helt
still och det är dags att stiga av på salighetens perrong.
Vi är alla spelare i ett litet fotbollslag och saknar gräs
under våra skor. Vi hamnar på platser där vi aldrig
trodde att vi skulle hamna. Människan försöker göra
rätt och det blir så fel. Jag hade en verkligt okompli-
cerad strategi för kvällen – om än det var morgon eller
snarare lunchtid, men krökar man tappar man begrep-
pet om tid som ändå är ett mänskligt påhitt och inte
finns i rymden – och det var att gå till frontalangrepp med
lite trevligt smickrande samtal och sedan en styrande
hand till den slutliga destinationen. Det har fungerat
förr – som Napoleon sa.

Jag kände att min kropp hade tagit en träff mitt i efter
en hård kväll till sjöss dagen innan, med tartarbiffen
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som fullföljde den skada som redan var skedd, och
någon liter martini gjorde inte resan lättare. Vi bryts
ner fortare än vi själva inser. Vår moraliska griftefrid
gäller bara någon timme – sedan är det upp till var och
en att gräva upp vårt moraliska lik och inleda oss i
frestelse. Men skit samma – jag är onsdagsmannen.

”Minnes I Håtunaleken”, sa jag när den sura juicen
förenades med den martinimättade magsaften. Det var
dags att ge igen för allt kommunistiskt dravel jag tvingats
höra under hela min skoltid, med matematik med ull-
trådar, om Pinochet och Allende, proggare och slödder.
Vi blir äldre, vi blir tröttare och vi tål inte så mycket
flytande FLAK längre – men fortfarande flög jag stadigt
på angiven höjd och nu gällde det att hitta brudarna. Jag
var ung och jag hade ett hundratal spyor kvar att uppleva.

Bartendern återvände och intygade att sällskapet
var på väg ner. Jag gav honom order att hälla upp en
fjärde martini som skulle katapultera mig in i en him-
mel där det hänger blommiga gardiner och det finns
byst så långt ögat når och lukten av tutte bryts bara av
en bris som kommer svepande med vermutdoft.

”Jag är onsdagsmannen”, sa jag lätt påstruken.
”Definitivt!”
”Tveklöst!”
”Helt tveklöst!”

Först kom en från receptionen som skulle spela kund
i baren och han gjorde det så bra att jag bjöd honom
på en stadig martini. Man ska uppmuntra människor
som lever sig in i sina roller. Därefter kom det tre flickor
från baren i foajén. Nu började det arta sig.
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Nu känner jag och är jag säker på att morsan defi-
nitivt slutat läsa och lagt undan boken. Det känns
betryggande för nu kan vi lyfta på förlåten och visa
upp det som verkligen inträffade. Pluralism och jäm-
likhet är inte så komplicerade bara man har rätt attityd.
Våra fruar förväntar sig att få alla våra pengar och
alla våra kroppsvätskor, men är det verkligen rättvist,
är det inte bättre om de får hälften av våra pengar och
hälften av våra kroppsvätskor? Är det inte bättre att
den kroppsvätska vi har kvar planteras där den
behövs? Den monogama fetischismen är ett hot mot
global jämlikhet.

Min själ hade blivit ett med Östeuropa; vi befann oss
på samma fundamentala plan. De tre brudarna nådde
fram till borden som stod vid baren, hitom poolen – i
Polen. Det är inte ens roligt – poolen i Polen – men
man är lättroad när man är packad. Jag tittade på brud-
arna igen. Karl Marx inspirerade mig omedelbart.

Från var och en efter sin egen förmåga och gives till
var och en efter behov. Kommunismen var i arbete och
jag såg mina behov glasklart. Jag tittade på brudarna
och konstaterade att det fanns ymnigt med överskott
av förmåga som kunde tillfredsställa mina marxistiska
behov. En tämligen okomplicerad ekvation, löst av en
ytlig själ som var ute på djupt vatten.

Jag sket fullständigt i hur många SS-20 och
Pershing 2 som stod mot varandra, hur många tusen
kärnstridsspetsar det fanns; återigen var det min missil
det handlade om. Kalla kriget skulle be betydligt mera
ljummet och om den gudomliga inverkan fick det
genomslag jag väntade mig skulle det till och med
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svettas vid ryggslutet när akten nått sitt crescendo. Jag
började titta efter ett glas vatten för att kyla ner min
ömmande förnimmelse av det som varit och vad som
kunde komma. Detta var den slutliga attacken från
väst – långt innan MTV och internet. Internet var bara
ett nätverk av datorer i några källare som skulle över-
leva ett kärnvapenkrig. Allt polackerna visste om väst
hade de läst i den enda ocensurerade tidningen som
fanns, Bulletiner från Vatikanen, till största delen
handlade om kondomer, så bland den nyhetstörstande
polska befolkningen hade det redan spritts en överty-
gelse att väst mest var ett evigt knullande – med hjälp av
den katolska kyrkans starka inflytande och mycket snäva
utbud av diskussionsämnen: kondomer och aborter.

De tre brudarna var där och jag började le som en
fåntratt. Skit samma – det var mitt hotell. Jag satte
mig vid deras bord och de försökte intala mig att de
var sjuksköterskor och sekreterare. Min första tanke
var att jag skulle träffa dem igen i baren klockan tio.
Det skulle bli som deras andra skift. Det är som på ett
järnbruk – allt kretsar kring första och andra skiftet.
Detta var första skiftet eftersom ingen raggar före fru-
kost – det är rätt poänglöst, så jag befann mig mitt i
första skiftet och nu gällde det att se vem av de tre som
var mest hungrig på att det skulle rulla vidare. Det
hela verkade spännande – för att vara en onsdag.
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En av dem tilldrog sig genast mitt intresse med sitt
fejkblonda hår, sin röda minikjol och 75 C. Jag lärde
mig redan som tonåring att mäta en byst med blicken.
Detta utspelades på den tiden då flickorna inte var så
feta över ryggen. Det en göder och föder blir inte så
spröder, som det gamla västgötska talesättet lyder. En
byst behövde bara passera som hastigast för att jag
direkt skulle kunna avgöra om det var en 75 A, 80 C
eller 70 B. På den här tiden var D-kupa något oerhört
ovanligt, för att inte tala om DD, men någon idiot på
prissättningsavdelningen på implantatbolaget hade
satt samma pris för C- upp till DDD-implantat och
mer för lika mycket pengar är det bästa som hänt
mänskligheten; oavsett om det gäller pattar i kolossal-
format, två chipspåsar eller två liter cola till priset av
en på ICA Maxi, tar vi det största vi kan få.
Tuttmätning i dag är inte så spännande – nuförtiden
har vi en bipolär pattvärld – jorden är inte platt, den
är patt – där de naturliga storlekar som finns är B och
C minus och därefter kommer giganterna av förhistorisk
storlek, som DD+ och DDD. Allt däremellan är utdött.
A, den lilla tutten som var inte större än en halv
citron, och i ännu högre grad den som knappt var lika
stor som en kanelsnäcka som torkat och blivit hård –
AA, har drabbats av det som darwinismen hävdar är
utvecklingens momentum. Tuttstorlek mäts alltså på
en skala där ytterligheterna regerar. Normaliteten är
utdöd. Ingen står upp och försvarar tuttarnas frihet,
de tvingas forma sig efter ett liv som är konformt och
styrs av yttre socialt tryck, tuttens bärare mister sym-
metrin i hela kroppen och det som hade kunnat vara
vackert havererar och blir en missbildning. Tuttarna
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kan inget göra och de får vackert anpassa sig, utspända
till okänsliga klot – givetvis är det ingenting du har
funderat på men eftersom du missat hur det gick till
när Sovjetunionen kollapsade är det inte så underligt.
Du måste vara mer vaken. Se verkligheten som den är.

Brudarna tittade lite fundersamt på mig och jag
slutade le. Nu var jag på jobbet. Ingen tar sexualitet
på så stort allvar som mitt yngre jag gjorde – nu när
jag blivit äldre tycker jag att det börjar bli tjatigt och
Sportnytt framstår faktiskt som ett vettigt alternativ.
Jag är egentligen inte så sexuell av mig, jag befinner
mig i min egen värld alltför ofta och i min egen värld
funderar jag på stort och smått och att då ha sex mitt
i alltihop är som att köra en elvisp i en schwarzwald-
tårta – det blir bara kladdigt och oformligt!

Jag återvände från min rymdpromenad och tittade
på flickorna igen. Hon i den röda minikjolen hade
mitt fulla intresse och jag kände en viss kåthet byggas
upp i form av förhöjd kroppstemperatur – men hon
var inte så uppkåtande att hjärnan koagulerade, vilket
var tur, eftersom du i så fall hade fått leva kvar i en
värld där vi låtsades att östtyskar är inte tillhör
samma folk som västtyskar.

Den röda minikjolen väckte inget fetischistiskt intresse
– att jag nämner den är bara följden av en vanlig iakt-
tagelse – klädfetischism är rätt patetiskt med tanke på att
ett raffset på fel kropp är mer avtändande än ett par
gamla slitna herrlångkalsonger och stenmarktoppluva
på en annan brallis. Vi kastades ut i den här världen
med våra personliga förutsättningar och om vi strävar
efter att vara några andra än vi är kommer diskrepansen
att pissa oss på benen när vi minst anar det. Kärlek är
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att se något visst hos någon, och det behöver inte vara
raffigt. Jag faller som ett skjutet rådjur. Rådjur dör
direkt när de blir skjutna medan älgar envisas med att
gå runt omkring under sin dödskamp, något som kan
tråka ut den mest erfarne jägare. Därför är älgar helt
fel djur att använda i liknelser som denna, för djupa
ögon så man ser själen bakom även om den själen är
mörk, nedkletad och blasé men den finns där. Ibland
är det som att titta i en tom Konsumkasse. Blickar
talar och ögon berättar något ingen säger – sanningen.
Om det verkligen är sanningen eller ej är rätt ointressant.
Det är sant för oss. Resten är detaljer. Men vi är inte
ensamma. Vårt samhälle bygger på det. Om det är
sanning för oss räcker det. Ingen behöver tänka längre.

Att vara social är ett heltidsjobb som håller dig
ständigt sysselsatt decennium efter decennium, till den
dagen då släkten med stöd av ny lagstiftning bestäm-
mer att det är dags för dig att vandra vidare, särskilt
med tanke på att du på ålderdomshemmet okontrolle-
rat börjar berätta vad dina ögon sett med alla de där
smaskiga detaljerna som bara en hjärna som består av
två tredjedelar Alzheimer och en tredjedel insmugglad
Merlot kan konstruera; ett erotiskt kalejdoskop som
löper amok, där den enda impulsen är det mentala
periskopets spanande i forntiden. Ingen vill bli gam-
mal, men vi blir det likväl och när det sker kommer vi
att ställa oss frågan vad vi gjorde i livet. Jag sänkte
Sovjetunionen, och jag satte på henne i röda minikjo-
len just den där dagen i Szczecin. Så nu fick jag det
sagt – eller – satte jag verkligen på henne eller ålar hon
på mig bara i min fantasi och är det så jag vill att det
ska ha slutat? Intalar vi oss saker tills vi börjar tro oss
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its banners: from
each according
to his ability,

to each according
to his needs.
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själva? Hur kan vi anförtros något när vi inte ens har
kurage att vara ärliga mot oss själva?

Hon i den röda minikjolen hade sällskap av två andra
tjejer i svarta minikjolar. De båda andra tjejerna hade
svarta minikjolar – med betoningen på mini. Är det
polska klimatet verkligen så milt? Såg jag i min ung-
domliga naivitet inte sambanden, eller var jag fortfa-
rande fin i kanten? Det kan vara så att det jag sett och
upplevt sedan den dagen har nött ut det skira lilla flor
som skilde det privata från det publika och jag har blivit
enbart vulgär och anstötlig. Vad är attraktivt om det
trycks i ansiktet på oss – utan den smygande stegring-
ens hänförelse som täljer ut fettet under vår hud och
för in åtrå och vällust?

Brudarna trodde säkert att jag var någon djuping
och rökte lite nervöst. Den fejkblonda hade jag ögon-
kontakt med och hon funderade på om jag inte skulle
säga något snart och jag försökte få en skymt av hennes
hårfäste för att se hennes verkliga hårfärg – fullständigt
övertygad att hennes muff var lika nattsvart som
Gislaveds vinterdäck. En tanke som slog mig var att hon
kanske även var taskigt rakad så att däckdubben skulle
riva fåror i mitt ansikte när vi gick in i andra halvlek
och hade fastnat i en stelopererad brygga. Livet är
fullt av utmaningar. Vad skulle jag säga som verkade
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lagom vettigt och var tillräckligt dumt för att signalera
att jag var någon hon borde spendera lite tid med?

”Skål!”, sa jag med Hälleforsdialekt – är man raggare
så är man – och svingade martiniglaset, fast jag knappt
hade en aning om ifall det var fullt, halvtomt eller is-
bitarna låg i dödskamp på botten.

Brudarna skålade tillbaka. Bra – nu var kontakten
etablerad. Nu gällde det att som u-båten manövrera in
i konvojen och min sonar reagerade på henne med
röda kjolen. Var hon den som kunde leverera det jag
aldrig hade upplevt förut – känslan av att kastas hand-
löst ned i en matberedare och knådas tills all kropps-
vätska antingen hade försvunnit in i hennes båda
kroppsöppningar – jag är faktiskt rätt gammaldags,
även om den tredje bättre skulle tjäna som bomärke
och att nyttja den vore ett sätt att likt en polarfarare
på den vita häcken, detta erotiska Antarktis, plöja ner
flaggan och hävda att territoriet nu är tagit i besittning
– eller stelnat målat över brösten. Jag fortsatte mitt
segertåg genom att återigen säga: ”Skål!”

Brudarna ignorerade detta eftersom de inte riktigt
kunde komma fram till om jag verkligen var mannen
i rum nummer 901 eller om jag bara var en packad
tönt. Jag skulle nog ha satsat på plats och inte vinnare
på dessa. Genom att göra några av mina fingertricks
fick jag bartendern att komma sättande med en cigarett,
och jag började röka. Okej – nu hade jag sagt ”skål”
två gånger och börjat röka. Dags att lätta ankar och
blåsa klart skepp. När jag kom hem fick jag nog snickra
ihop en botbänk av några en tum fyra i garaget för nu
skulle det syndas – men synden vägrade komma till
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mig hur mycket jag än putsade mina ögonbryn med
tungspetsen.

Som en blixt från klar himmel vände sig hon i den
röda kjolen mot mig. Hennes ögon var djupa som
hålen under brunnslocken på Norrmalm, och de visade
mig på en nanosekund allt hon stod för, eller vad jag
trodde att hon stod för – skit samma. Jag blev stum
som en lapp i tunnelbanan. Förstelnad, likblek, bort-
kommen och otröstligt pumpande ut budskap – Ta
mig! Var med mig! Hon började röra på läpparna som
om hon tänkte tilltala mig, men min puls var så hög
att mina stämband bara ejakulerade ett: ”Får jag
bjuda dig och dina kompisar på varsin drink?”

Hon log jakande tillbaka i en kombination av
moderligt medlidande med mig i min töntighet och ett
erkännande för det faktum att en drink aldrig kan
skada. Mitt hjärta bara sa till henne – karva dig in i
min själ. Sedan kom groggarna och livet hade blivit
precis som jag inbillade mig att det skulle vara, base-
rat på fältstudier i högstadiet: jag skulle sitta packad
bredvid en tjej som hela mitt hjärta hade omslutit och
som jag i själ och hjärta redan var gift med, hade fått
barn med, åkt till IKEA med och köpt fyra hundra
varmkorvar på vägen ut med – och det enda hon skulle
se av mig var ett leende ansikte med ett otvättat hår
ovanför. Posse est velle. Jag hade viljan, nu gällde det
att kunna – men vad var nyckeln till detta kunnande
när jag bara kunde förförelsekonster som inte ens var
värda namnet. Jag var en general utan vapen. Detta
var åtråns Stalingrad och min lem frös så i all sin
ensamhet. Tala till mig, kvinna, tänkte jag, och det
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gjorde hon: ”Kan du vakta min handväska medan jag
går till damrummet?”

Jag blev så lycklig! Hon räckte mig handväskan, jag
tog emot den som en kungakröning och jag höll hand-
väskan krampaktigt och hon tog god tid på sig på
muggen – och detta var innan man kunde skylla på
mobiltelefonerna. Jag var riddaren i Rolandsången och
hon var jungfrun. Redan nu kände jag att det hade
spårat ut – en tjej som sitter i en bar i Östeuropa och
spanar efter västerlänningar, iklädd en röd minikjol,
med Gislavedssvedd, kolsvart muff och fejkblont hår
lär knappast vara en jungfru. Det saknade betydelse
för mig – hon var en kärlekens ängel. När man har
gått i gymnasiet i Sverige, är ”jungfru” ett teoretiskt
begrepp i stil med den helige ande – en själens jul-
gransprydnad som får det betecknade att bli vackrare,
mer sakralt och heligt? Hon kom tillbaka och satte sig ner
bredvid mig. Det var kanske dags för henne att byta
efternamn? Jag menar – vad hade den här staden som
inte Bollnäs hade? Jag kände att min hjärna flödade
över av tankar om allt vi kunde ha gemensamt och hur
bra det skulle bli – sedan kände jag att detta var ett
filosoferande som jag inte visste hur jag skulle hantera.

Hon och jag började småprata om saker som var
helt ointressanta eftersom de inte gjorde att jag kom
närmare det jag ville att det skulle sluta med, och jag
kämpade för att svara på nonsensfrågor om svenska
musiker, vad bensinen kostar i Sverige och varför jag
hade rest till den här delen av världen – precis som om
jag skulle tala om vad mitt verkliga uppdrag var. Nu
hade jag kommit upp ur min känslomässiga svacka

222 jan kallberg



över och jag återkom som den fullfjädrade man jag
kan vara när jag står med ena foten i den packade
världen och den andra i den pattade världen. Jag över-
gick till angrepp. De båda andra tjejerna var fullt upp-
tagna med av varandra och jag tog henne lätt om
armen och sade utan omsvep:

”Kan inte du och jag umgås, dricka lite och äta lunch
ihop, bara från människa till människa?”

”Jovisst!”

Jag visste att jag hade charm. Alla dessa år jag inte
hade flickvän för att jag spelade handboll, sköt fält-
skytte och seglade istället var inte förgäves. Istället för
att ha underminerat min karaktär med upplevelser i
min ungdom var jag ren och pur. Hmmm, det där sista
var kanske en överdrift, låt oss säga lite grådaskig – ty
jag hade redan börjat få svårt att komma ihåg alla.
Brytpunkten kom 1988 för då var det 88 och sedan
försvann vi alla som barkbåtar ut i på historiens flod
och återsåg aldrig mer varandra, varken i minnen eller
genom sinnesförnimmelser – förrän den dagen på
ålderdomshemmet kommer då transfettet från den
offentliga sektorns köttbullar täppt till våra blodkärl
och vi kliver in i våra egna drömlandskap med slöjor
av Alzheimer och Merlot och allt rusar fram genom
våra sinnen precis som för fyrtio, femtio, sextio eller
sjuttio år sedan. Vi sitter där förstummade av allt det
vi ser, allt detta knullande, allt detta festande, detta
eviga taxiåkande – fanken vad mycket pengar vi har
lagt ut på taxi, tänker den lilla hjärncellkoloni som
fortfarande klamrar sig fast vid det sista halmstrået av
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logik – vi ser människor vi inte sett på femtio år, vi
hejar på våra gamla grannar, vi åker ambulans med
brutna ben, vi krockar i bilar och gör varandra gravida
– men ingen vill lyssna och när vi berättar håller
undersköterskorna för öronen och släkten fyller i
blanketten för dödshjälp. Och det är slutet på den resa
vi anträdde när vi klev ut i den här världen – om vi inte
drogs ut med sugklocka. Du tror att du kommer att få
skämmas för allt du gjort – det du missar är att ingen
bryr sig och ingen vill lyssna. Detsamma gäller allt du
avstår, samlar på hög och gör för att vara andra till lags.
Det saknar värde. Det som har värde är det du har
stått för, dem du inspirerat och dem du satt till världen.
Mer än så är det inte. Men i väntan på allt detta insåg
jag att det var dags att fylla på lite innehåll i det som
är bindestrecken på våra gravstenar, det lilla streck
som representerar vårt liv mellan födelsedatum och
dödsdag, så jag kom med ett ännu mer direkt förslag.

”Dina vänner kan du träffa i morgon och de talar
mest med varandra, så du och jag kanske kan ta en
drink i baren i foajén på vägen ut i universum?”

”En trappa upp?”
”Definitivt närmare himlen!”
”Himlen?”
”En religiös referens från de förslavade arbetarnas

verklighet, fjärran från de befriade proletärernas!”
”Ska vi gå nu?”
”Varför inte?”

Hon växlade några ord med sina vänner på polska.
Tur, tänkte jag, hade det varit ryska kanske de var de

224 jan kallberg



verkliga gästerna i rum 901 som förbaskade försökte
räkna ut vem som ockuperade rummet. Bartendern
tog ett formellt avsked när jag lämnade poolen och
dess bar för en befordran till evigheten – eller i alla fall
baren en trappa upp. Jag har en tendens att inte kunna
gå förbi en bar utan att dricka något. Därför undviker
jag gator som Bleeker Street i New York och Division
Street i Chicago. Hon och jag anlände till baren en
trappa upp, och återigen flög taxichaufförerna och
bartendern upp i givakt – jag markerade lätt med han-
den att de kunde sätta sig och återgå till det de hållit
på med. Vi tog en drink under formella former. Ibland
känner man sig mer än behövligt övervakad. Man
tyckte att morsan hade örnkoll på en när man var ton-
åring men detta började kännas löjligt – informatörer,
avlyssning och kameror överallt. Jag föreslog henne
att hon skulle vänta i foajén medan jag rusade upp till
rummet men hon erbjöd sig att följa med. Är det så
här det är att vara gift? Jag hade redan börjat känna
att monogami är mer tröttsam än hälsosam. Jag drog
mig tillbaka till avskildheten med henne i röda mini-
kjolen och det andra skiftet började för dem på sjätte
våningen. Väl inne i rummet knackade jag lätt med de
två fingrarna på höger axel och pekade mot tavlan,
taket och bordet, eftersom de bildade en stilistisk tre-
faldighet som kändes formren, och hon nickade i tyst-
het. Jag nickade tillbaka som en signal att vi kunde
dra i gång det samtal som skulle vara det officiella. Jag
tittade henne djupt i ögonen och rullade tungspetsen
längs kanten på läppen. Hon svarade med att lätt stryka
tungspetsen mot överläppen och tog tre djupa andetag.
Jag hade inte haft en aning om att hon var astmatiker.
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Hon nickade en andra gång. Det var startskottet, och
hon sa med hög röst så att de slitna DDR-tillverkade
mikrofonerna skulle kicka i gång:

”Det här rummet är verkligen vackert. Titta, ett
sådant underbart porträtt av Karl Marx!”

”Jag kan bara instämma!”
”Vilken vacker utsikt!”
”Ja, staden har aldrig sett så vacker ut som i dag!”,

sa jag medan jag samlade ihop det jag behövde: svart-
växlade kontanter, insmugglade dollar och tre kondomer.
En karl som bara har en har taskigt självförtroende
och en som har fler än tre är dum i huvudet – det finns
inte en chans att han kommer att behöva alla tre. Jag
förstod att hon ville att vi skulle dra ut på stan efter-
som vi inte kunde tala klarspråk i rummet eller någon
annanstans på hotellet – om det överhuvudtaget gick
någonstans i landet.

”Vad ska vi göra?”, frågade hon med ett käckt
leende.

”Låt oss gå och titta på det sovjetiska segermonu-
mentet från det stora patriotiska kriget och Sovjets
seger över de tyska fascisterna!”

”Det låter verkligen spännande!”

Den tyska staden som nu var polsk var sanerad från
alla minnen av tyskarna som sanerat den från minnena
av de andra så till slut fanns det bara en historieskriv-
ning – den polska, men den var inte heller sann efter-
som sovjetiska handläggare hade skrivit den och den
innehöll ryssar som var mer ärorika än någon annan
så den gick inte att tro på. Alla städer som efter att ha
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varit i tyskarnas våld hade tillfallit Polen hade fått tysk-
arna utraderade ur sin historia, och de städer som till-
fallit ryssarna hade på samma sätt rensats från polska
minnen, men de hade en sak gemensamt – deras
ursprungsbefolkningar var sedan länge borta och fun-
gerade den justerade verkligheten. Vi ser det vi vill se
och passar inte det så skriver vi vår egen historia och
allt faller på plats. Inget är så mottagligt för manipu-
lationer som historieskrivning – där kan allt förlåtas
och misstag suddas bort. Den historia vi presenterar
är den vi vill höra. Men där var vi, hon och jag – på
väg till segermonumentet. Det fanns segermonument i
alla polska städer utom Wroclaw, där man teg som
muren fram till perestrojkan om vad som verkligen
inträffade när gardespansararmén ryckte fram mot
Breslau dessa fatala vårmånader 1945 och ingen tordes
yppa sanningen om hur resan från Stalingrad till
Berlin plötsligt fick ett abrupt slut mitt på den polska
landsbygden. Vissa statshemligheter är större än
andra. Vi gav oss iväg och jag låste dörren till hotell-
rummet. När hissen passerade sjätte våningen kände
jag att jag hade stöd från det andra skiftet, jag var
uppskattad och erkänd som en äkta gäst i rum 901.

”Avlyssningsbranschen är inte vad den en gång var”,
sa skiftledaren innanför de förseglade dörrarna och
fönstren, som var förseglade för att ingen skulle se vad
som försiggick inom dessa väggar – precis som alla
hotell har en våning som inte existerar mer än som en
förlängning av väggen.

”Hur menar du?”, frågade en nyanställd tonåring
som kommit direkt från Unga röda örnar – partiets
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egen kamporganisation för skolning av framtidens kom-
munister.

”Det är ett jäkla gnäll om allting, kolpriser, gurk-
priser, vodkapriser, att posten aldrig kommer fram –
det gnälls överallt om småsaker!”

”Folk kanske har blivit mer otåliga?”
”De tror att de lever sina egna liv och inte ett liv

som syftar till att tjäna Staten och Partiet!” Han var
tyst en stund och fortsatte sedan: ”Och annat var det
förr när människor kände glädje över socialismens
landvinningar, de stora stegen mot framtiden, och hur
vi gick från seger till seger – i alla fall hade de inte
mage att utmana oss på det här sättet!”

Nu var den kommunistiska drömmen bara en samling
gnällskallar som klagade på allt. Det var så deprime-
rande att behöva höra detta gnäll dag ut och dag in på
avlyssningsavdelningen. Människorna ville ha det som
i väst – bah.

”Det finns fortfarande goda exempel, som mannen i
rum 901!”, sa tonåringen som vägrade få hela sin tro
på det oövervinneliga systemet pulveriserad så tidigt i
karriären.

”Där finns det hopp! Det är sannerligen en man av
det rätta virket!”

Det var ingen hejd på den negativism som strömmade
in i avlyssningsmikrofonerna, men man kunde ju inte
arrestera alla så hela organisationen var perplex.
Annat var det på Stalins tid, då höll folk käft för
annars blev de arkebuserade, men nu – var det fel på
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allt. Det som gjorde avlyssnarna mest förbannade var
de som klagade mest var de som hade det bäst –
nomenklaturan. De hade ingen Mercedes, bara en
polsk Fiat, de hade ingen BMW, bara en Lada, de hade
ingen bubbelpool men de hade varmt vatten, de hade
ingen färsk ananas men de hade saltad inlagd gurka, de
hade ingen äkta champagne utan fick hålla till godo med
sovjetiska imitationer från Krimhalvön – vad klagade
de över? De hade ju allt i jämförelse med vanligt folk.
De hade anledning att klaga – vanligt folk som saknade
allt. Mycket vill ha mer, tänkte skiftledaren på våning 6.

Hon och jag klev ut i foajén tillsammans och stegade
mot ytterdörrarna. Personalen i receptionen stod i
givakt som under en statsbegravning och i ögonvrån
kunde jag se hur den ene taxichauffören i baren knuff-
ade till den andre och hur de bägge två raskt reste sig
– vissa har en medfödd auktoritet. Detta var ouverty-
ren på det skeende som skulle komma att sänka
Sovjetunionen och de som betraktade det, som såg oss
gå genom lobbyn var lyckligt ovetande om detta fak-
tum. Jag hade gått en lång väg från de bögigt ljusblå
gummistövlarna i modden. Utanför hotellet fanns
bara gråa gator som ledde in mot stadens mitt, förvå-
nansvärt mörka trots att det var mitt på dagen; kol-
dammet lade ett grått skimmer över hela staden, så
man kunde röka John Silver utan filter med gott sam-
vete – med dessa luftföroreningar gjorde det varken
från eller till. Om man var västerlänning – annars
rökte man någon albansk halm som var ännu värre.
Man kan vända det till något positivt – med luftföro-
reningar känns rökandet mindre skadligt. Allt kan
vändas till något positivt.
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Hon och jag vandrade ut i staden som ett äkta par,
om än just detta par var oäkta, och på något sätt som
övergår mitt förstånd hade hon lyckats fiska upp sin
jacka på vägen ut så nu var det gick jag bredvid en
fejkblond kvinna med lång skinnjacka och något rött
som markerade de hetare områdena. Det här utspela-
des för länge sedan när vi fortfarande var livrädda att
låta som sexister, men tack vare dokusåporna har vi
lyckats övervinna denna fruktan. Det var hon och jag
i en fientlig värld. Vi måste gå mot ett mål, det hela
verkade planlöst, men jag kände samtidigt att detta
var inledningen på något som skulle leda till något
större och att det var enklast att bara följa med som
den barkbåt man är i historiens flöde. När vi plötsligt
stod utanför en restaurang med ett blinkande
R_ST__R_NT i neon ovanför ingången som var det
enda som hade någon kulör längs hela gatan förutom
jag och hennes kjolrand under jackan, så vände hon
sig mot mig med de avgrundsdjupa ögonen som drog
till sig min uppmärksamhet som om de vore två förlista
svarta hål från yttre rymden.

”Du verkar känna maktens män väl!”
”Inte alls – de ville vara kompisar och vad ska jag

göra?”
”Du är en mycket duktig västerlänning för att vara

från Omsk eller varifrån du nu kommer!”
”Vad är det som får dig att tro det?”
”901.”
”Jag är västerlänning!”
”Om man med det menar någon som kommer från

väster om Magnitogorsk!”
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”Varför frågar du? Är det väsentligt?”
”Jag råkar vara uppskattad som en god vän till

samhällsordningen och du kanske är av avvikande
uppfattning?”, sa jag och ökade insatserna. Det blev
direkt så tyst som det bara kunde vara i östblocket
eftersom det var energikris och det varken fanns bilar
eller mopeder.

Hon tvekade om vad hon skulle svara; hon kände att
hon nu kommit så långt ut att isen verkligen var svag
och det inte var givet att den skulle bära. Tystnaden
passerade trettio sekunder när hon briljant kontrade
på känt östmanér med en kommentar som direkt styrde
in hela samtalet på ett annat ämne: ”Så berätta, vilka
hobbyer har du?”

Jag lät diskussionen bero och inom några sekunder
var den glömd. Jag ignorerade hela frågan om mina
hobbyer eftersom ämnet var för personligt och att tala
om dem skulle kunna avslöja min plan att störta kom-
munismen. Vilket bara skulle skada min trovärdighet
i detta dejtingintensiva ögonblick eftersom det skulle
ha framstått som så osannolikt.

”Jag är på väg till Gdansk – men jag kommer att vara
i landet två veckor.”

”När kommer du tillbaka?”
”Har vi barn ihop?”
”Inte än.”

Jag tittade snabbt återigen in i de djupa ögonen och
drog slutsatsen att detta kunde vara början på en lång
resa som skulle kräva både stationsbyte och klädbyte.
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”Om du är här.”
”Var skulle jag annars vara?”

Det som hade börjat som en skapligt porrig konversation
slog om och blev experimentell teater men jag tog snart
initiativet och styrde åter in på det porriga eftersom jag
blev spyfärdig av experimentell teater efter att ha upplevt
den stora kulturrevolutionen i Folkhemmet på 1970-talet.

”Vi behöver få oss några drinkar.”
”Behöver vi?”
”Det är upp till dig.”
”Vad har du för planer?”
”Du sätter gränserna.”
”När behöver du vara tillbaka på hotellet?”
”Om fjorton dagar.”
”Då tar vi en taxi.”

Från ingenstans kom en taxi, som tvärstannade fram-
för oss. Här var ett tecken som jag inte kunde – även
om jag kunde mycket. Alla har vi våra begränsningar.
Einstein kunde inte baka tårta men han kunde sätta
hela Hiroshima i ugnen. Olika falla ödets lotter. Hon
satte sig bak i taxin och jag kände plötsligt att vi hade
något gemensamt som bryggdes som Gevalia på äldre-
boendet – det skulle puttra klart men sedan skulle det
uppskattas och smaka väl ty blott Sverige Gevalia har.
De här polackerna borde starta en fabrik för tillverk-
ning av stötdämpare, tänkte jag när vi studsade fram
och åter; men samtidigt, tänkte jag positivt, som man
ska göra, så möras faktiskt hennes bak liksom tartar-
biffen när den bultas länge och väl. Stötdämpare – de
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bär verkligen upp världen på sina axlar som en modern
Atlas. Jag tyckte att hon var söt och att hon hade stake att
ta i saker. Det är ett driv som vi ofta saknar. Taxi-
chauffören hojtade när bilen studsade fram för att
framhärda sitt obehag, hon pratade med honom och jag
rättade till klädseln lite lätt som den entertainer jag var.

Jag hade funnit en allierad och det var bara den
andra dagen. Detta gick fortare än enligt den plan jag
hade skissat på sedan lågstadiet. Om hon var informa-
tör, så kunde jag betala mer. Livet är rätt enkelt om
man har pengar. Det är bara att betala och se glad ut.
Problemet med att bygga upp sin verklighet genom att
vara beroende av dem man älskar, eller snarare av
dem som älskar en, är att när det skiter sig vänder de
sig emot en och det kan ta en vändning man inte vill
uppleva. Livet har sina toppar och dalar. Nu var jag
mer fokuserad på sprickor, håligheter och dalgångar.
Utforskaren i mig hade tagit på sig det intellektuella
grottljuset och jag ville se vad vi gav oss in i. Jag var
fortfarande helt övertygad att hon var kolsvart om
muffen men sådant saknar betydelse, särskilt om ljuset
är släckt och man är lite packad, då stör inte dissonansen.
Jag är verkligen feminist eftersom jag känner igen det
feminina och vet allt om det med samma fokus och
frenesi som alkoholisten kan sin alkohol – detta
dualistiska förhållande mellan seriöst intresse och
självdestruktivt leverne där man antingen gökar eller
krökar tills läkaren säger med stort allvar: ”Har du
inte funderat på att skaffa dig en hobby?”

Fritt efter Charles Bukowski, salig i åminnelse,
ytterligare ett offer för brevbärare och postanställda
om han än aldrig erkände det. Bukowski talade vitt
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och brett om det mesta. Vi är så snabba att prata kön och
sexualitet men våra innerliga relationer kommer aldrig
upp till ytan – inte ens när vi väntar på kärleksbrev
som aldrig kommer fram.

Jag fortsatte att le och vi studsade runt i baksätet
som teddybjörnar. Min största svaghet, eller snarare
en av mina tio större, är att jag helt plötsligt kan bli så
vansinnigt kär och att allt då känns så underbart bra.
Det saknar betydelse om det är realistiskt eller inte.
Det brukar för det mesta barka åt skogen men resan
dit brukar vara värd att betala för. Jag förstår inte hur
en del kan säga ”Det finns ingen för mig!” – det finns
ju för mycket och vi blir helt ställda när vi ska välja.
Detta är verkligen vådan av att snacka med ormen och
ta steget ut ur paradiset – eftersom vi med den fria viljan
fuckar upp saker. Hon log åter tillbaka. Ibland är jag
så patetisk att jag borde förvaras i formalin och visas
upp för skräckslagna studenter som ett exempel på
hur patetisk man egentligen kan bli. Dock får jag inte
vara naken i glasburken eftersom det stora aggregatet
skulle förstöra hela historien.

Vi anlände efter att ha åkt genom en ändlös allé till
ett stort hus i en park och jag tittade förvånat ut.

”Det är en restaurang”, sa hon upplysande och
öppnade dörren och klev ur. Jag tog det som en vink
att det var dags för mig att stiga ur och visa upp min
193 centimeter långa kropp som kan äta dessa pygméer
till frukost. Taxin tog några dollar och lämnade oss
med en rivstart som bara taxibilar i tredje världen kan
göra – det enda som rör sig i länder som detta är en taxi
som just fått betalt. Huset såg ut som ett litet törnro-
saslott fast utan tinnar och torn – ett stort tegelhus
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som kunde ha varit ett litet slott, men som bantats ner
från allt det storstilade – antagligen för att minska
fastighetsskatten. Rika människor är snåla. Därefter
kommer kommunisterna och dödar dem och tar allt,
för att sedan döda de som är fattiga och behåller de
det de tagit från de rika, för vem finns där som kan
vara avundsjuk när massgraven är fylld? Ibland ligger
det en viss affärslogik i världshistorien. Vi är vår egen
heders arkitekter och vi hyllas av dem som vi givit
lögnen åt. Nu var denna ståndsmässiga bostad en
kommunistisk restaurang i förfall med taskigt repare-
rade fönster och en och annan takpanna på sniskan
högt där uppe. Jag tog henne under armen och vand-
rade stadigt in genom ytterdörren. Där inne var det
mysigt, varm och fuktigt som i en korsun under fins-
ka vinterkriget – stora stockar gav en rustik stämning,
en brasa brann och där fanns glada ansikten längs
väggarna. Det var som ett medeltida värdshus i någon
Errol Flynn-film från Hollywoods glansdagar, nu vän-
tade vi bara på en storbystad serverande super-Helga.
Och minsann – där kom en polska som måste ha varit
ankare i det olympiska kulstötarlaget i Montréal
1976. Säga vad man vill om öststaternas steroidstinna
vinnande kvinnliga landslag, men efteråt blir det rätt
stadiga servitriser av dem som kan leverera så mycket
bärs att även till och med jag blir tyst. Det finns fördelar
med att vara gift med en kvinna som varit kulstöterska
i det kommunistiska Östeuropa – det ger skugga på
sommaren och värmer gott under kalla vinternätter.
Jag ger mig fanken på att de också är bra att ta upp
potatisen med och lägga upp båten för vinterförvaring
med. Det finns hur många praktiska fördelar som
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helst om man bara har öppna sinnen och inte låser in
sig i tron att allt är givet och inget kommer att hända
som kan påverka något. Restaurangen var trevlig. En
kypare kom med menyerna i högsta hugg som en
medeltida härold.

”Vad tycker du om det?”, frågade hon.
”Perfekt arrangemang!”
”Arrangemang?”
”Allt är på plats för en uthållig och intellektuellt

stimulerande konversation över ost och vin följt av
möjligheten att dränkas i djupet av din sinnliga
uppenbarelse.”

Jag såg direkt att hon inte fattade det, men det hindrade
mig inte från att ta några djupa andetag och signalera
lite traditionell brunst. Kan man säga brunst om män?
Mina homofobiska talanger hajade till här. Jag har inget
emot bögar, alla snygga killar ska vara bögar. De utnytt-
jar ett fritt val och det har alla rätt till. De fula brudar-
na är redan flator så det har G-d redan ordnat. En del
saker sker med automatik i den gudomliga komedin.

Hon började utforska mina avsikter igen: ”Varför
kom du hit?”

”Du tog med mig hit”, sa jag och försökte få det att
verka som att jag inte fattade.

”Om du är västerlänning, varför åker du till
Folkrepubliken Polen?”

Jag kände direkt att hon försökte få förtur till en ny
fabriksrostig Lada med trasig växellåda genom att ange
en spion som skulle störta kommunismen i fördärvet.
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Jag är ingen spion och jag rapporterar inte till någon,
men jag avstod hela den debatten. Galitzer Rebbe sa
ofta: ”Det är inte alltid så listigt att konfrontera det
onda genom att berätta allt – för då kommer det onda
alltid att segra!” men jag kände inte hans närvaro.
Han fanns inte här.

Dock kände jag hela ostgebietandan i det återtagna
territorium som var etniskt rensat från allt tyskt.
Precis som allt annat hade rensat ut förut härs och
tvärs tills Polen inte längre var en civilisation utan
istället ett menageri till följd av alla politiska misstag
genom tiderna. Av de andra syntes inte ett spår. Inte
ens de två hålen efter skruvarna i dörrkarmen.

Livet är inte bara erotik – det är en sak som är
säker. Jag måste komma med ett svar på hennes fråga.

”Jag ville se hur det är här.”
”Du ges en bild som inte stämmer – den här restau-

rangen är till för nomenklaturan, den socialistiska
överklassen, och sådant är livet bakom Järnridån.”

”Det kommer inte som en nyhet för oss som bor i
det mysiga Folkhemmet. Där har socialisterna ett eget liv
fritt från detaljer som insyn, ärlighet och medborgar-
ansvar.”

”Så det ser ut så på den andra sidan?”
”Japp!”
”Vad är då poängen med muren?”, sa hon snabbt,

förundrat.

Det var en rätt djup fråga så jag var tvungen att tänka
efter. Livet kan ibland bli komplext på ett ögonblick,
från ena ögonblicket till det andra.
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”Det är ett sätt att skilja de två socialistiska horderna
åt, som ett staket på en bondgård!”

”Är du säker?”
”Definitivt, västeuropeiska socialister är lika

befängda om de som styr i det här samhället!”

Hon tystnade och tittade på mig med ett lite underfundigt
leende, blicken svepte över lokalen och hon försäkrade
sig om att vi kunde vara öppna mot varandra, och det
kunde bara sluta på två sätt: som en stor katastrof
eller som en något mindre katastrof – med efterhängsen
baksmälla.

Hon återvände med blicken till mig och jag försökte
se trevlig ut för första gången på många år.

”Jag får det inte att gå ihop, du är ju gästen i rum 901.”
”Allt är inte som det ser ut på ytan i den här världen.”
”Så, är du för systemet eller ej?”
”Jag är neutral.”
”Ingen är neutral.”

Var det något jag visste var det just det – att ingen är
neutral. Nu hade jag hamnat i försvarsställning och
försvar var det sista jag var intresserad av. Jag lät det
hela bero eftersom det ibland faktiskt fungerar att
bara ignorera och sedan blir det plötsligt ett annat kli-
mat – som med koldioxidutsläppen. Bara den som levt
i Kanada ser verkligen fram emot växthuseffekten.
Hon tittade mot eldstaden och sa med en röst som lät
lite lätt uppgiven: ”Jag vill ha något annat”, och hon
dröjde lite med fortsättningen, ”för detta är inte ett
liv!”
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Här kände jag att det var min tur att spela huvud-
rollen och så jag klev ut på scenen, en scen som skulle
intas, och från och med nu var det min föreställning.

”Det är precis det jag kommer att ta tag i!”
”Hur kan du förändra något så stort?”
”Genom mina magiska trick!”, sa jag och putsade

återigen ögonbrynen med tungspetsen, till de passe-
rande servitörernas stora förvåning ty även de mest
avantgardistiska revolutionärerna är riktigt konserva-
tiva kälkborgare när de möter något som vänder upp
och ner på deras begreppsvärld, som när en salaman-
dertunga sveper över ansiktet på en entertainer mitt
framför ögonen på en hänförd kvinna som instinktivt
känner att den kommande orgasmen inte är att leka
med. Vi lever i en verklighet baserad på förväntningar
och vi väntar på att dessa ska infrias – vi väntar och
väntar. Hela världen väntar på att något ska inträffa
men medan vi väntar hinner vi leva, kröka, knulla och
falla ifrån och allt fortsätter som om inget har hänt
och så är det också: inget har hänt eftersom vi alla
fortsätter att bara vänta på framtiden, ignorerar det
som varit och glömmer bort att vi lever nu.

Det här utspelas på den tiden då jag såg bra ut och
inte hade plattat till min häck och fått säckig buk av
att sitta i timmar och skriva böcker för att tillfredsställa
era eftersatta sinnen som törstar efter verklighet.
Därför kunde jag kosta på mig att fälla djupa kom-
mentarer, som i vanliga fall är så avtändande, men nu
i mitt mogna liv får jag ge uttryck för ytliga tankar för
att balansera min avtändande kropp – men fortfarande
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kan jag putsa ögonbrynen med tungspetsen för äkta
förmåga är outsläcklig. Nästa tanke är givetvis naturlig:
om vi alla vore smarta, vackra, rika, intellektuella,
luktade gott och hade perfekta fingernaglar – skulle vi
önska oss något hellre än att vansinnessexa med ett
slödder under totalt kosmiskt hjärnsläpp? Så önska
dig inget du inte är beredd att leva med, för du kan få det
och sedan är det kört – en välmanikyrerad platt verk-
lighet där du inte får ut någonting av din tid på jorden.
Människan är aldrig nöjd. Därför står paradiset obebott.

Det började fyllas på med gäster och hon nickade
åt menyn som om det vore dags att beställa – är det
verkligen så komplicerat? Säg min herre, serverar ni
grogg till frukost? Eller måste jag beställa tvenne
baguetter till varje helrör? Varje land har sin egen
alkoholkommission som tvingar dess folk att leva i
slaveri under måltidsritualer som bara blir konstigare
och konstigare i takt med att dubbelmoralen får härja
alltmer finstilt.

Jag var faktiskt hungrig. Det var så min övervikt
började. Jag blev hungrig. Därefter slutade jag att
tänka på sex och bredde en macka i stället. Jag bred-
de och bredde ända till den dagen då jag inte längre
kunde se en gammal bekant när jag duschade och han
är definitivt inte kort i rocken även om han inte är
mobiliserad för krafttag. Så när jag visste att han var
där under den stora lavinfaran klev jag ut på gatan
och började springa, sedan kom polisen och jag fick
åka hem, klä på mig och skriva på ett strafföreläggan-
de. Allt har sitt pris i ett samhälle som styrs av andra. Vi
längtar bort och ändå är paradiset obebott. Vi parke-
rar oss själva i tröstlöshetens garage och vi väntar på

så sänkte jag sovjetunionen 241



att någon ska komma, vrida om nyckeln och ta oss ut
på en färd som ger en mening till livet vi saknar – men
vi vägrar dela ut några nycklar eftersom vi vill ha kon-
troll och känna att det är vi som styr. Så vi blir kvar.

Jag började titta på henne mer i detalj. Hon var rätt
liten, klenlemmad och späd, vilket var gott för hade
jag velat ligga med något som liknar en karl hade jag
tagit gjort ett annat val. Jag gillar inte brudar som är
för stora men det är nog i grunden en rent homofobisk
reaktion. Hon tittade mot eldstaden och öppnade
sedan en av menyerna. Ibland ser du inte människor
förrän du börjar gilla dem, sedan ser du allt de har, all
den skönhet som finns där och det ljuva. Det är dock
övergående – efter tre år ser du mer än du behöver,
särskilt sidor du aldrig hade räknat med. För att älska
måste man vara naiv. Realistiska människor älskar
inte – de har sexuellt umgänge. Bara naiva människor
kan bli sagolikt förda bortanför den tid och det rum
som omger oss. Jag är stolt över min naivitet. Den har
kostat på och det har känts surt, men den har gett mig
upplevelser som fungerar som kärnbränslet i en atom-
ubåt – jag kan passera den mentala permafrosten
genom att gå i undervattensläge och marschera på
med mitt radioaktiva bränsle som bara strålar ut kär-
lek. Problemet är att om det spårar ur dör man strål-
ningsdöden. Hon verkade helt ointresserad av andra
resonemang än löst kringsnack och hon ägnade inte
en tanke åt att det just då fanns sex tusen kärnvapen
riktade mot Europa som kunde utplåna allt levande
trettio gånger om – vilket i bästa fall skulle lämna oss
kvar som några frasiga potatischips utspridda i hära-
det. Kvar skulle bara bli en hög brinnande flott – de
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förhistoriska stora gamla kulstöterskorna rubbas inte
så lätt ens av en atomisk eldstorm. Jag är egentligen
för tragiskt naiv när jag tänker efter, eftersom jag inte
ens tittar efter sprickor i människors berättande, men
samtidigt kan de inte vara alltför nogräknade vad gäl-
ler den berättelse jag själv levererar så om jag säger att
jag är bitvis okysst får de leva med den förklaringen.
Jag lyfte upp menyn som legat som en kvarlämnad
fornlämning på det rustika furubordet vilket utgjorde
en del av den folkloristiska inredningen. Våra leenden
möttes och jag kände att det var dags att säga något
med evig innebörd.

”Du är en bra tjej”, sa jag precis som om jag aldrig
hade sagt det förut.

”Du är en bra kille”, sa hon med samma inlevelse.
Jag älskar kvinnor som ger komplimanger. Det är ett
av de ljuvligaste ljugen på den här planeten.

Ytligheter segrar alltid över djupet. Djupa människor
är bara jobbiga. Vi borde alla bara studsa fram som
flata stenar över vattenytan. När vi sedan i slutet för-
lorar energin och sjunker ner i vattnet har vi förenats
med det historiska mörker som är vår civilisations
innersta väsen – i den fornnordiska gudasagan Gorms
brunn. Brunnen där vi försvinner, går från att ha varit
medvetna till det omedvetna, från rampljus till bak-
ljus, från igenkänd till okänd, och där vi upplöses och
aldrig mer existerar varken på Google, platser, i min-
nen eller nedteckningar. Miljarder människor har
levat, dött och försvunnit i Gorms brunn och ingen av
dem har sedan hörts av. Detta är minnenas och de
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ihågkomnas antimateria, ett svart hål som bara suger
i sig det ihågkomna och svarar med mörker. Alla fal-
ler vi ner i Gorms brunn – våra karriärer, yrkesliv och
vad vi skapar kan göra att det dröjer, men det sker.
Ingen kan vinna kampen mot Gorms brunn. Kom-
munisterna kastade ner trettio miljoner människor,
eller fler, i Gorms brunn. Nazisterna kastade ner några
tiotal miljoner till. Mao kom till makten och kastade
ner lika många som kommunisterna och nazisterna
tillsammans och brunnen bara lät dem sjunka ner i det
mörka, kalla och omslutande vattnet och ytan var slät
bara några sekunder efter det att de fallit ner. Gorms
brunn omsluter sig med sådan täthet att vi inte ens
känner till den. Ingen har något att vittna om den,
ingen kan berätta något och Motek Weirdowitz ville
verkligen vara en god student på omskolningslägret.

Att hon skulle säga att jag var en bra kille var
redan diskonterat i min plan. Nu gällde det att placera
lite lim mellan pappersarken.

”Så vi har en relation från och med nu?”
”Vad menar du med relation?”
”Behövs den frågan?”
”I så fall kan man säga att vi har det, som älskare.”
”Men jag kan göra mer i den här världen.”
”Som vad då?”
”Jag kan underhålla dig!”
”Är det allt?”
”Om tio år kommer du att kunna säga att jag inte

utlämnade något och fråga dig om det finns något kvar
av det som en gång var och varit, men i dag ser du inte
det för allt som står i vägen!”, sa jag med hänsyftning
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på de stadiga kulstötarservitriserna som vankade fram
och åter.

”Vad skulle du ha tagit bort då?”
”Östtyskland till exempel”, var min snabba kom-

mentar och framför mig såg jag mig själv i biblioteket då
bibliotekstanten sa att jag skulle förändra världen
medan jag var mest glad över att jag stod i strumplästen
och inte i de ljusblå gummistövlarna. Jag känner fort-
farande att min manlighet störs av dessa gummistövlar
fast de eldades upp i ett värmeverk för säkert trettiofem
år sedan och askan ligger på tjugo meters djup i en sop-
tipp. Vi kan förlora den fysiska kontakten men gummi-
stövlarna lever kvar i vårt sinne precis som allt det vi
försöker glömma men som hemsöker oss med stora
lakan, naken hud och stringtrosa över en alldeles för stor
bak som ser ut som en utstakad led över det vita fjället
vars hull inte har något slut – allt det vi gjort men önska-
de att vi kunde deponera i en egen deponeringsanlägg-
ning. En Gorms brunn i miniformat på skrivbordet
eller bredvid sängen vore en uppfinning i klass med
kalorifri sprit – helt enastående. Vi vill glömma men
kan inte när vi glömmer det vi borde komma ihåg.

Hon var kvar i vårt samtal och log igen, jag hade just
återkommit från en rymdpromenad och en kypare
börja titta åt vårt håll som om det vore dags att beställa.
Allt var tyst, folk rörde på munnarna men det var tyst
som i Bollnäs. Detta var ett tillfälle som var så kom-
pakt och tyst att det efteråt kändes som att rysk litte-
ratur i jämförelse var rätt fadd och platt. Den hade
ingen sälta. Det här var något annat och jag var här. Jag
kände varje cell i min kropp och de stackars enzymerna
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som fick jobba sig igenom mitt maginnehåll, jag kände
ollonet nöta mot Y-frontens taskiga design och allt var
vid liv. Jag kände hennes puls, hur krävan strävade
och hur lungorna kämpade för att få luft, hon kände
den kraft vi hade oss emellan och jag fick inget syre.
Jag andades men allt förbrändes.

”Och vad vill ni beställa?”
Kyparen hade fått nog av att vänta men både hon

och jag visste att från och med nu hade ödet övertaget
och vi var bara små marsvin i någon annans bur.

”En rom och cola”, sa hon med bestämd röst och
jag kände att vi nu hade gått in i andra perioden.

”Två vodka lime”, var allt jag kunde säga eftersom
den beställningen sitter i ett litet kemiskt paket i
lillhjärnan och kan uttalas oavsett var jag befinner
mig, hur jag mår eller hur mycket jag förstår. Mitt
fokus var helt på henne, med betoning på ”på”.
Kommunister har aldrig varit bra bartendrar, något
som Trotskij var mer än villig att skriva under på; det
bara hackas i is utan finess, en sorts plebejiskt sätt att
destruera fina råvaror, och sedan öses det på sprit och
groggvirke utan någon känsla för avvägningar, balan-
ser eller smakupplevelser. Den första drinken smakade
som om den vore en startpatron till en dieselmotor
som man fick använda när det var –30 °C och den
andra var blek som det papper som omger dessa bok-
stäver. Jag visste att det skulle bli på det här sättet –
jag hade anat det med ledning av historien om Trotskij
och dennes öde. Ingen ordning, och servicekänsla är
ingen kommunistisk uppfinning direkt. Perfekt – det
var dag två och jag hade redan en polsk flickvän och
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jag befann mig bakom innanför Järnridån. Jag hade
ett rum som var anpassat för mina behov, folk stod i
givakt när jag passerade och ingen anade vad som var
på gång. Svartväxlat hade jag lika mycket som det
skulle kosta att bygga upp Hiroshima tolv gånger om
och detta var bara början – nu skulle jag sätta i gång.
Hon drack upp sin drink och mina groggar hann jag
knappt se förrän de var historia. Isen skramlade till
lite och sedan var det över. Det tar längre tid att spola
på muggen. Nu var det dags att växla bränsle.

”Låt oss dricka vin”, sa jag som om jag vore kulti-
verad.

”Varför inte?”, sa hon, fullkomligt ignorerande att jag
försökte flagga med att jag hade lite klass. Med ett mol-
daviskt fulfinger vinkade jag servitören till vårt bord. Nu
hade jag en flickvän, en stigande nota och ett landskap
som sträckte sig från Sachalin till Stralsund att ansvara
för. Min far hävdade att det första tecknet på att man
hade blivit vuxen var att man fick ta ansvar. Helt
uppenbart var jag vuxen, med elva tidszoner att byta
politiskt system i och kravet på mig att tillfredsställa
en vällusting som visste vad hon ville. Olika falla
ödets lotter, och detta var ingen nitlott, tänkte jag då
min blick rullade över hennes kropp. Vi möter vuxen-
världen var och en på olika sätt. Det här sättet tyckte jag
var rätt okej. Tillfälligheterna staplades på varandra och
det är tillfälligheter som ger möjligheter. Frågan är vad
de ger möjlighet till. Jag kände kärlekens kraft. Den
kom från ingenstans. Hmmm… – kanske inte riktigt
från ingenstans – mer som ett uppspelt svårigenkänn-
ligt ljud ur några spräckta ungerska högtalare som
levererade stämningsfylld musik till ett härdat släkte.
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’Cause I am your lady
And you are my man
Whenever you reach for me
I’ll do all that I can
Lost is how I’m feeling lying in your arms
When the world outside’s too
Much to take
That all ends when I’m with you
Even though there may be times
It seems I’m far away
Never wonder where I am
’Cause I am always by your side

Jag är mer tunga än tänder och hon rörde sig makligt
mot mig utan att släppa mig med blicken och jag såg
rakt ner i hennes själ genom de djupa ögonen. Jag
lutade mig fram mot henne och kände att tillfälligheter
lätt blir till ytterligheter som övergår i svårigheter om
vi inte kan bemästra vårt eget öde – precis som om vi
ville det. Jag såg egentligen ingenting av det jag hade
väntat mig i hennes själ men jag ignorerade det efter-
som våra behov ibland är större än vår logik. Vi rätt-
färdigar oss själva genom att förklara bort våra hand-
lingar och jag var mogen att förklara bort allt – dagen
därpå. Spraket ur de ungerska högtalarna började gå
att urskilja som musik men det berodde snarast på en
växande östvana hos mig.

We’re heading for something
Somewhere I’ve never been
Sometimes I’m frightened
But I’m ready to learn
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Of the power of love
The sound of your heart beating
Made it clear
Suddenly the feeling that I can’t go on
Is light years away

Kärleken är blind men nu var den även lomhörd.
Verkligheten är konstig. När vi är unga har vi all tid i
världen och inga pengar att leva rövare för, och när vi
är äldre har vi ingen tid, men pengarna. Nu hade jag
genom svartväxlingens försorg lyckats återställa
balansen och kunde se fram emot en tid i harmoni. Vi
började dricka av vinet som hon tydligen hade
beställt. Det var bulgariskt och smaken var bättre än
det vanliga Alger jag hade fött min kropp med sedan
jag gick i årskurs åtta. Jag förstår inte varför man skriver
Alger om algeriskt vin eftersom det vore mer ärligt att
skriva alger med små bokstäver eftersom det är sliskigt,
ruttet, illaluktande och tångaktigt. Nu satt hon och
jag som två stoder och drack vin som vuxna människor
som träffas med kläderna på, pratar om ditt och datt
och låtsas att vi är roliga och trevliga. Vi är alla miss-
lyckade sodomiter, för vi kommer aldrig till skott när
det gäller. Jag vill passa på att tacka Pat Robinson och
amerikansk bibelteve för att de lärt mig uttryck som
promiskuös och sodomit – uttryck som dessa utgör
halva min näringspyramid. Jag vet inte hur jag skulle
klara mig utan de snuskord jag lärt mig av tevepredik-
ningar av frireligiösa och pånyttfödda kristna.

Efter tre glas ansåg jag att det var dags att visa lite
erotiskt ledarskap så jag stegrade situationen genom
att lägga lite mer bränsle på elden.
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”Vad vill du ha efter detta, mer vin eller drinkar?”
”Hur vore det om vi åt något?”
”Det ser jag fram emot”, sa jag eftersom mitt när-

minne av tartarbiffen tydligen hade bleknat, men jag
hade ett problem som jag flaggade för när jag tillade:
”men jag har inga zloty utan bara dollar!”

”Ge mig tio dollar!”
”Du kan inte strippa här, det sitter barn två bord bort!”

Hon tittade på mig som om jag vore en idiot och det
var första gången, men det kändes befriande eftersom
jag förföljts av detta tal om att jag var begåvad sedan
jag gasade ihjäl en sork med hårsprej under grannens
trapp – en sork som var stor och grann och luktade
hela rötmånaden igenom och ingen kunde få ut den –
och alla var så förvånade att en fyraåring kunde ha ett
sådant intresse för kemi.

”Jag ska växla dem!”

Jag hade fullt förtroende för henne och jag gav henne de
pengar hon ville ha. Jag var inte så orolig för de tio
dollarna som för att hon helt enkelt skulle dra. Jag hade
en betydande investering i tid och snuskeri att försva-
ra men jag fick vänta lite på att hon skulle komma till-
baka. Hon försvann ut på parkeringen. Det var redan
mörkt och jag upptäckte att byggnaden hade fönster –
vad inskränkt man blir i ljuvligt kvinnligt sällskap. Jag
såg henne stå och tala med taxichaufförerna i det lilla
ljus som strömmade ut från huset. Jag hade fått mig en
entreprenör. Affärerna började rulla i gång.

Hon kom tillbaka.
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”Jag fick 4 000 zloty för dina tio dollar!”
”Hur mycket tror du det kostar med allt krökande

och maten när vi är klara?”
”Kanske 3 000 zloty, inte en zloty mer till.”

Jag log samma leende som när jag såg att min vietna-
mesiska snörfälla, som jag läst om i boken från biblio-
teket, fungerade då den elaka grannkärringen två
kåkar bort snavade och föll i trappan. Två brutna lår-
benshalsar senare firade jag med en nyöppnad Merry
– och det var innan jag fyllt tio år. Vi är våra egna
karaktärer närmast. Nu tog jag upp fyrtio dollar och
bad henne att växla dem för att säkerställa hela kväl-
len.

”Taxichaufförerna kan inte växla mer.”

Nu var det dags att undervisa i marknadsekonomi så
jag sa med en pondus som inte hörts sedan Adam
Smiths tid: ”Vi ger dem tio dollar i timmen, så håller
vi priset så högt som möjligt!”

”Är du verkligen inte från Ryssland eller
Comecon?”

”Inte alls!”
”Så vi fortsätter att festa runt men delar upp dollarna

så att vi alltid får 4 000 zloty eller mer, istället för att
gå ut och växla fyrtio dollar så att priset sjunker.”

”Exakt.”
”Det tar fyra timmar!”
”Kan du tänka dig att umgås med mig i fyra tim-

mar?”
”Jo.”
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Frågan om jag var östeuropé eller ej var inte så lätt att
besvara eftersom jag hade varit här sedan jag var sju
åtta år. Allt som hänt sedan dess hade varit en förbe-
redelse. Det var som om hon kunde läsa mina tankar
– hon var säkert anorektisk och varför skulle anorek-
tiker ha särskilda mediala förmågor.

”Du tänker som om du levt här länge!”
”I mina tankar har jag varit här sedan jag var åtta

år och med dig sedan jag var tretton då jag blev hårig
i bägge ändar!”

Hennes goda uppfostran hindrade henne från att
utveckla ämnet, särskilt som vi skulle komma till frågan
om hon var margaringul som håret eller mörk som
bittersöt Cloetta om muffen. En del har tillräckligt
gott huvud för att undvika att manövrera in på vatten
de inte behärskar. Jag insåg att vi inte presenterat oss
formellt, vilket jag insåg var ett misstag. Sedan hon
tagit ett halvt glas av den bulgariska caberneten räckte
jag fram min hand.

”Jan Kallberg, angenämt!”
”Agnieszka Borowska”, svarade hon och plötsligt

kändes det som om jag hade en polsk släkt. Något
som jag till min förvåning senare i livet skulle finna
också vara fallet, men det var mindre polskt och mer
av annat utförande fast med polska förtecken.
Weirdowitzer geist kom över mig och jag funderade
på om jag inte kunde ha polskt påbrå eftersom jag
passade in som en i mängden. ”Det går att ordna”,
skulle en senare bekant till mig ha sagt, som till sin
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förvåning fann att han var av blåblodig härstamning
från åtta olika håll sedan genealogerna hade fått betalt
för sina efterforskningar. Ibland undrar jag om jag har
en sexistisk utblick. Jag skulle ha kunnat gifta mig
med henne. Det kändes eftersträvansvärt om det än
hade varit en katastrof. Giftermål är de facto en av de
få katastrofer där man kan spola tillbaka och börja om
från början – ”$299 uncontested divorce” – så riskerna
var inte större än vid en erotisk felparkering.

Äktenskapet är som en begagnad Jaguar – man är
gladast när man köper den och när man blir av med
den. Jag blir så lätt kär och det är verkligen en gåva.
Problemet med kärleken är inte kärleken i sig själv,
utan dess efterbörd. Agnieszka var något yngre än jag
när detta utspelades och hon är fortfarande än i dag
tjugo år senare något yngre än jag, men numera är
hon en stadig tant medan jag fortfarande är en enter-
tainer. Självindoktrinering är den bästa terapin. Hon
var runt 22 år – och det var helt okej, jag tycker fort-
farande om äldre tjejer, hade mörka ögon, smal kropp
som blev mindre varje gång jag tittade på henne, en
uppenbar 75 B som med lite övergödning kunde bli en
liten 75 C, ett litet och tight bakparti och en buskig
muff. Det kände jag på mig direkt. Min tid som scout
skulle komma väl till pass när det blev dags att trass-
la sig fram genom snåret. Hon var perfekt att skapa
klassisk litteratur med. För varje drink blev hon vack-
rare. Alkohol är undervärderad som väg till frälsning.
Jag kände att min kropp började rusa mot hjärtinfarkt
eller ejakulering – vilket som nu kom först. Jag såg att
på samma sätt som jag skalade av henne kläderna med
min stålmannenblick skalade hon av mig lager efter
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lager som den lök jag var. Perfekt – nu behövdes ingen
marknadsföring. Hon hade sett de nästan nio tum
som låg där och slumrade som en muräna i sin håla.
Jag såg det direkt när hon blev lite generad. Vadå –
alla mäns kalsingar är något gulaktiga på framsidan!
Jag tittade efter var servitören befann sig och innan
jag lyckats fokusera blicken insåg jag att han befann
sig mitt framför näsan på mig färdig att bära fram
sprit, vin och konstig masurisk korv.

”En tredubbel martini med ett glas is bredvid!”
”Moment!”

Han försvann som ett nyss avskjutet signalskott förbi
mellan borden. Säga vad man vill om dricks, men det
kan dana karaktärer. Jag fixerade blicken i hennes
ögon och tiden stod stilla i några polska sekunder –
vilket motsvarar några månader i New York. Jag såg
att hon återigen tittade på de nio tum som låg inträng-
da i Y-fronten men så fungerar all försäljning, man
måste ge mervärde – allt annat är bara snack. Livet
handlar om att kunna leverera.

”Vad vill du ha?”, undrade hon medan hon förberedde
sig för att beställa något att äta, vilket vi ännu inte
hade lyckats göra.

”Jag är nöjd med vinet men beställ du, kom på
något åt mig!”

”Ge mig ett förslag!”

Min första tanke var ett förslag som jag grunnat på de
senaste timmarna men rätterna ska ätas i rätt ordning
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och hon sa inte ”ät mig”, så jag tog upp min meny.
Allt kändes rätt meningslöst eftersom texten var på
polska, så jag bad henne återigen att beställa.
Kärleksfullt tittade jag på när hon läste menyn och i
mitt undermedvetna ramlade stora lass manipulation
från taket och gav mig en monogam känsla att detta
var den kvinna jag skulle sova med resten av mitt liv.
Skräckslagen vaknade jag upp ur drömmen.

”Vi ska undvika alltför tunga saker”, sa hon till mig
som om vi varit gifta i tjugo år och hon var orolig att
schnitzel, pommes frites och fet sås skulle förta effekten
av Viagran, fast på den här tiden åt man sparris doppat
i vitlökssmör eftersom Viagra var inte uppfunnit än
och det gör man fortfarande i förträngda delar av
Östeuropa, så att det bara skulle komma grön rök ur
ollonet. Återigen tänkte jag tanken att man skulle gå
till sängs med samma människa resten av livet, utan
en möjlighet att sätta på något annat längs vägen, jag
fick gåshud och knäckte martinin i ett drag.

”Vi kan ta schnitzel med kokt potatis!”
”Definitivt!”

Jag insåg att det var i princip det enda som fanns till-
gängligt och att resten av menyn var mer ett spel för
gallerierna. Tacka himlen för att det i alla fall fanns
obegränsat med kröken – annars hade det varit likvaka.
Jag tittade mig omkring för att se om det fanns några
ärtiga brudar i lokalen. Hon föreslog att vi skulle
växla tio dollar igen till, hon gick ut och jag började
organisera tomglas, glas, halvfulla glas och bestick i
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någon sorts ordning eftersom jag är en rätt ordningsam
människa trots mitt eget inre kaos.

”Vi söker alla efter en mening och ett system i livets
labyrint”, sa Galitzer rebbe mellan varven eftersom
kraven på underfundigheter och komplexa meningar
ökat i och med helande delfiner och new age; annars
föredrog han att använda sig av fiskhandlare, skoma-
kare, en halt märr, tre kokta ägg och hur vinden sveper
in från Vinnitsa när han förklarade de stora moraliska
frågor som alla människor ställs inför. Förvirring är
för oss alla utgiven, klarsynthet är en gudagåva.

”Jag fick 4 200 zloty!”, sa hon när hon satte sig ner.
Jag började bli packad och hon var rätt nykter. Vissa
sporter kräver träning, det är uppenbart.

I mitt huvud gick jag igenom var jag var – på en
restaurang i skogen utanför Szczecin och jag var på
väg mot Gdansk för att inleda det frontala anfallet
mot Sovjetunionen. Personalen log när de passerade
oss och jag märkte att de såg på oss som på ett gam-
malt par som firade silverbröllop när vi suttit där i
flera timmar. Som ung vet man inte mycket av vuxen-
världen när flickorna blir jättearga, kastar porslin och
kallar dig för saker som du knappt visste att de kunde
säga. Riktigt vuxen är du när de skyller dig för sina
egna misstag, när allt är ditt fel och de säger att ingen
vill ha dig – och du går över till den ärtiga tjejen i
nästa trappuppgång för en snabbis för att kontrollera
om så verkligen är fallet. I vissa fall kan man faktiskt
testa om hypotesen stämmer och ”ingen annan vill ha
dig” är något man snabbt kan få klarhet i. När det
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inträffar vet du att du är vuxen eftersom verkligheten
är en motbjudande sitcom. Vi borde ha alternativ till
verkligheten som vi kunde fly till när det körde ihop
sig. En liten by med körsbärsfärgade stora hus på en
blå äng där den gula energin strömmar upp. Vi bygger
upp detta landskap i våra sinnen och där står dörren
alltid på glänt när livet är tufft. Ingen skulle stängas
ute utan det är bara att ta steget över staketet och in i
de körsbärsfärgade husen och lämna världen för en
stund. Vi kan slappa, vila, knäcka några korkar, sippa
lite martini, ha lite motionssex, grilla och låta själen
vila ut – en andens semester. Livet är hårt men alter-
nativet är värre. Vi kan bara göra det bästa av livet.
Varje dag är ett nytt beslut. I dag kan det ske saker
som kan förändrar ditt liv för alltid. Jag lämnade det
körsbärsfärgade huset, gick över den blå ängen och
möttes av den gula energin innan jag sträckte fram
min hand till henne.

”Du är en skir liten ängel på ett löv när midsommar-
morgonens första strimma sol träffar luften och bränner
bort daggen!”

Hon tittade lite lätt förvånat på mig och därefter på de
snörräta raderna glas och log som bara en kvinna som
älskar en tönt kan le. Det är inte lätt att vara romant-
iskt lyrisk. Det är lättare att säga ”är’u sugen”, för
finess är inget svenskt karaktärsdrag – vi är alla tred-
je generationens statarungar med lera som fastnat
mellan tårna, om vi än pratar i mobiltelefon mer än vi
pratar med verkliga människor ansikte mot ansikte.
Servitören kom med maten och återigen bombades
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bordet från en höjd som var uppe bland molnen; tall-
riken studsade mot bordet och hela rätten räddades av
de ansenliga mängder bly och arsenik som höll ihop
den östeuropeiska keramiken och ingen brydde sig, de
hade nämligen, ju inget konsumentverk eftersom det
inte fanns något att konsumera. Vi drack återigen vin
och av någon anledning fick jag en till martini. Nu var
jag inte längre packad, jag var lokalbedövad, men
eftersom jag är författare sedan födseln var det mer
som påminde mitt tillstånd om ett malmfartyg som
makligt och djupt liggande i sjön rörde sig ut ur ham-
nen i två knop för att möta vågorna där hamnen via
vågbrytarna mynnade i Erotiska oceanen. En resa som
kunde sluta med att jag sjönk för evigt och aldrig skulle
återkomma återkom från den erotiska botten, eller så
var det en rutinresa där jag skulle vända tillbaka som
buss 40 vänder på Lappkärrsberget efter det att jag
lastat ur mitt innehåll. Återigen började hon och jag
småprata som dejtande par gör, vilket antingen inleder
en livslång relation eller är ouvertyren till den slutliga
förnedringen – ödets bok är ibland mer oskriven än vi
vet om vi öppnar den. Livet är inte lämpligt för
publikt åskådliggörande – det är komplicerat, svårt
och plågsamt men det finns inget alternativ värt namnet.
Jag hade funderat ut några planer för kvällen och jag
kallade dem plan A till och med K eftersom jag kände
att den här kvällen behövde ha reträttvägar ifall den
spårade ur. Det där med reträttvägar är dock en lögn
– för mig öppnas framryckningsvägar när det spårar
ur och jag försökte i förtäckta ordalag vara småbor-
gerligt anpassad, men den tiden är förbi. Den var förbi
när jag var nitton år.
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När jag var en ung och fager yngling tvingades jag
välja mellan mitt verkliga jag och de möjligheter den
tillgjorda världen erbjöd. I den kampen avgick jag
med segern – så här efteråt kan man säga att den till-
gjorda världen hade betydligt mer att erbjuda och allt
skulle ha varit lättare om jag hade valt den, men hade
jag varit lyckligare? Vi vet inte vad vi vill ha förrän vi
tänkt oss att överge det vi har för något som vi tror
oss vilja ha. Livet ställer oss inför stora frågor och vi
kan inte undvika att besvara dem. Att ignorera dem
leder till svar som ofta inte är de svar vi om vi haft
kurage att säga något hade gett. Allt detta väljande
var avklarat när jag kom till Polen och jag hade valt
den väg som stod i samklang med mitt brännheta inre
och kylslagna sinne – det var kanske inte den smalaste
vägen men definitivt den roligaste.

Därefter bestämde jag mig för att skita i det kosme-
tiska och lutade mig fram mot henne och tog ett sta-
digt grepp med vänsterhanden om midjan på henne
under bordet och förhandlingen var över. Svårare än
så är det inte när däggdjur parar sig. Nu var detaljer-
na överstökade och vi hade gjort en knektöppning – så
det var dags att beställa in en sista öl innan farfar skul-
le vädra draggen. Livet är inte så komplicerat. Det är
vi som komplicerar det. Erotik och kärlek är grun-
dämnen, vi är bara kemister som kan bli blinda när
blandningen exploderar i våra ansikten men resultatet
kan också bli en artificiell kalorifri hallonsaft. Allt är
grundämnen, allt är kemi, som de tankar du tänker nu
– de är kemiska reaktioner. Hon log mot mig och jag
log tillbaka. Folk ler för lite. Därför behövs Förenta
nationerna och annat liknande dravel. Folk är inte
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trevliga. Jag skulle kunna älska på heltid – det är
något som alltid har intresserat mig – om än ”alltid” i
detta fall betecknar tiden efter det att jag blev köns-
mogen och började andas tungt på skoldanser. När jag
var ung var framtiden evig – det fanns ingen ände på
den tid jag hade till mitt förfogande. I dag vet jag att
det finns ett slut och en ände. Innan jag gifte mig för-
sta gången frågade min blivande fru hur många jag
hade legat med. Lärdomen: fråga inte sådant du inte
vill höra svaret på. Jag ser det inte som något märk-
värdigt eller hedervärt men det är ett erotiskt faktum
att just den här kanoten har plöjt sitt spår genom fuk-
ten på den oceanen. Det finns dock en fördel med
detta om man varit lite vaksam och aktiv under det
sex som man lyckats massera ut ur sin kropp – man har
förhoppningsvis blivit en skaplig älskare med tiden
men det är ju som alltid ett gnäll på slutanvändaren.
Erfarenhet kommer genom smärta, besvikelser och
upprördhet – det är frigjord energi när saker går åt
helvete som kan antingen förgöra oss eller omstöpas i
ny form och göra oss bättre. En sak är säker – att leva
i sin egen rockvideo är ett heltidsjobb.

Jag förde upp handen över bordet och måttade ett
grepp som om jag greppade hennes midja samtidigt
som efterjästen i ölen skakades ner i mitt svalg av
högerhanden. Människan är komplett när hennes själ
är naken. Maten var uppäten, drinkarna var slut och
farbror hade börjat få styrfart. Jag reste mig upp och
tittade ut över dem som satt runt omkring mig med en
blick som Dunckers vid Hörnefors. Här skulle ingen
jävel komma lindrigt undan om det skulle fäktas. När
väl det var markerat var det dags att räcka unga fröken
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handen och inbjuda till en färd av kärlek och umgänge
som skulle vara lika finkänsligt som när gösen kastas
på skärbrädan hos fiskhandlaren. Sex är i högsta grad
praktiskt. Hon tog min hand och ställde sig bredvid
mig med ena handen om min midja och hon betalade
det som skulle betalas av pengarna som jag hade cen-
tralt placerade i skjortfickan. Servitörerna nickade och
jag tackade dem för en god tillställning. Jag har ingen
lust att beskriva hur vi hamnade i sängen men jag kan
dra den förkortade versionen: dörr – taxi – tjafs – bar
– tre groggar – en utspilld – ny taxi – pinka – polis –
tio dollar – taxi – farfar behöver luft – hoppsan, en
liten spya – taxi – torka sig – stopp, jag vill ha en öl –
hon har B-kupa säger greppet – taxi – pinka – var är
polisen? – taxi – hångel – stötdämpare – studsa – fukt
på muffen – jag behöver luft – vadå? Det är ju öppet!
– okej, då – bor du här? – trapphus – dörr – kök –
Pepsi – helrör – kissa – soffa – hångel – klä av henne
– hångel, en påklädd, en naken – vänsterhanden igen
– rulla runt – högerhanden – vänsterhanden återigen.

Det nya Europa danades av en hand som smekt mer i
grenen än utanpå men så är även fallet med världshis-
torien – endast de som passionerat älskar och slår ihjäl
blir legender och resten blir bara intet – aska på en åker.
Därför var jag ett utmärkt val som Sovjetunionens
baneman. Det var ingen tvekan om att jag var rätt
man på rätt plats i rätt tidevarv.

Därefter blev det – sängen.
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”Operation Fairytale”

Det var ytterst viktigt för genomförandet av ”Operation
Fairytale” att människor trodde på vad de såg och att det
tolkades som sanning, och tack vare vinklad media som
manipulerat oss med åratal av missledande rapportering
var det redan bäddat för succé. Om man bara kunde
etablera en trovärdig serie händelser som skulle bygga
upp historien, så skulle allt fungera. ”Vietnam was the
first war ever fought without any censorship. Without
censorship, things can get terribly confused in the
public mind”, sa den amerikanske överbefälhavaren
under Vietnamkriget general William Westmoreland när
den amerikanska opinionen började reagera på det som
skedde i Vietnam. Det var starten på ”Operation Fairy-
tale” – konspirationernas konspiration. En fransk filosof
– precis som om det skulle finnas franska intellektuella
– sa att ”sanningen är det den stora massan uppfattar
som sant”. Själv kunde jag som barn bara be en stilla
bön till G-d, som var en lätt modifierad version av de
böner man lär sig som barn: ”Snälla G-d, avled sovjet-
ernas intresse från Östeuropa, så att jag kan spöa skiten
ur dem genom att angripa dem där de är mjukast och
sänka dem en gång för alla. Tack för de tjugo kronorna
jag fick från mormor. Påverka henne mera, hon har
hundralappar!”

Jag var inte ens att be om frälsning, tjällossning,
isbrytning och mystiskt stora fenomen. Påven följde
mig i spåren och bad om gudomligt understöd i den
stora kraftmätningen. När det gudomliga understödet
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kommer så sker det med en kraft som inga attackheli-
koptrar eller attackflygplan ens kommer i närheten av.
Det blåser bort vilken motståndare som helst från kartan.

1972 slog ”Operation Fairytale” i full blom och USA
skulle dra sig tillbaka från Vietnam under stor föröd-
mjukelse så att det skulle skapas ett internationellt makt-
vakuum som kunde suga ut sovjeterna ur de ryska skog-
arna och deras djupa förskansningar i Östeuropa och bli
inledningen på en global maktkamp. Därför var det
särskilt viktigt att John F. Kerrys vittnesmål inför senatens
utrikesutskott den 22 april 1971 som bevakades av Sovjet-
unionen genom agenter och ambassad verkligen påvisade
en amerikansk svaghet och oförmåga, vilket bäddade
för den kommunistiska hegemonin. Det gällde för
dem som drev konspirationen att visa hur moraliskt
fördärvade de amerikanska värnpliktiga i Vietnam var
och att de till och med vände sig mot sitt eget land.

Ingen vet vad som placerade stolpskottet John F. Kerry
inför utrikesutskottet, men jag kände direkt att mina
barnaböner hade haft effekt och att G-d kan påverka
dem han vill påverka – någon fick idén att lyfta fram
defaitisten Kerry. Något man inte räknade med var att
nollan skulle vägra lämna det, men det är nästa problem.
Uppenbarligen kom idén från någon som var djupt
försjunken i konspirationer. Nu gällde det att dölja det
amerikanska övertaget och segern i Vietnamkriget, vilket
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President Lyndon B. Johnson och den amerikanske överbefälha-
varen i Vietnam general Westmoreland, fullt medvetna om att
”Operation Fairytale” är i full blom, bevittnar en militärparad
tillsammans med den helt oinvigda sydvietnesiska statsledningen.
Deras land skulle snart upphöra för att utgöra beviset på att det
nu var Sovjetunionens tid att erövra världen.





bara skulle göra Sovjetunionen mer misstänksam och
svårare att locka ut ur sina hålor. G-d tar inga risker utan
måste ha påverkat CIA eller presidentadministrationen
eftersom ”Operation Fairytale” hade alla resurser den
behövde. Männen bakom operationen var proffs och
visste att John F. Kerrys vittnesmål skulle bli det mest
opatriotiska som någonsin uttalats i senaten, det skulle
visa på ett försvagat USA med desillusionerade soldater
och förlorad tilltro till regeringen och presidenten, vilket
snyggt sammanvävts med en signal att det amerikanska
folket hade fått nog och inte skulle samlas runt stjärn-
baneret nästa gång världens fred, demokrati och frihet var
hotade och John F. Kerry var förmedlaren. Signalen
var att det var fritt fram för Sovjetunionen. Kerry leve-
rerade som förväntat, även om han inte hade en aning
om att han var en bricka i ett stort spel när hans egen
kleingeist-tankevärld vändes mot honom för ett högre
syfte. Operatörerna i ”Operation Fairytale” kunde
bara glädjas när de hörde Kerrys vittnesmål i senaten:

”… It is my opinion that the United States is still reacting
in very much the 1945 mood and postwar cold-war
period when we reacted to the forces which were at
work in World War II and came out of it with this
paranoia about the Russians and how the world was
going to be divided up between the super powers, and
the foreign policy of John Foster Dulles which was
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Efter instruktioner från männen bakom ”Operation Fairytale”
anordnades förnedrande fotograferingstillfällen för den samlade
världspressen för att visa hur uttröttade och slagna amerikanerna
var i Vietnam, med ett enda syfte: att lura ut Sovjetunionen ur
dess håligheter.





responsible for the created of the SEATO treaty, which
was, in fact, a direct reaction to this so-called Com-
munist monolith. And I think we are reacting under
cold-war precepts which are no longer applicable.”

Kerrys förslag var att den amerikanska senaten skulle
sluta försvara den fria världen och låta Sovjetunionen
ta över tredje världen obehindrat. Kerry fortsatte att
förlöjliga den fria världen och vad som hade gjorts för
att hindra de kommunistiska fascisterna att förtrycka
andra människor:

”At any time that an actual threat is posed to this country
or to the security and freedom I will be one of the first
people to pick up a gun and defend it, but right now
we are reacting with paranoia at this question of peace
and the people taking over the world. I think if we
were are ever going to get down to the question of
dropping those bombs most of us in my generation
simply don’t want to be alive afterwards because of
the kind of world that it would be with mutations and
the genetic probabilities of freaks and everything else.

Therefore, I think it is ridiculous to assume we
have to play this power game based on total warfare.
I think there will be guerrilla wars and I think we must
have a capability to fight those. And we may have to
fight them somewhere based on legitimate threats, but
we must learn, in this country, how to define those
threats and that is what I would say to the question of
world peace. I think it is bogus, totally artificial. There
is no threat. The Communists are not about to take
over our McDonald hamburger stands.”
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dead dog. For
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a living lion.
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Läs den meningen igen: ”The Communists are not about
to take over our McDonald hamburger stands.” Detta var
kommunisternas enda plan – världsrevolution – en total
konfrontation med USA och den fria världen för att
förstöra dessa och en gång för alltid införa de omskurna
hjärnornas kalifat – den världsvida kommunistiska
regimen. Varför sjunger de ”Internationalen” när de
träffas i Kreml för att hämta ut nya order om hur man ska
krossa friheten i världen? För att de vill ta över planeten
– och det hade säkert fungerat om de inte hade stött
på en liten grabb i bögigt ljusblå gummistövlar.

När Kerry sa att kommunisterna inte ville ta över
varje McDonald’s garvade publiken för de förstod inte
bättre – allra minst Kerry själv. Långt efter Sovjet-
unionens sammanbrott har det framkommit att opera-
törer, CIA-män och FBI-agenter som arbetade för kon-
spirationen fanns i publiken när Kerry körde sitt spiel
och inga kunde ha varit nöjdare.

Dessa agenter uppträdde även som supportrar på
Kerrys olika möten – där de med hippieperuker, lös-
skägg och kulörta kläder smälte in i den marijuana-
doftande församlingen – i syfte att få Kerrys suppor-
terskara att se större ut på teve. Värst var det för de
mer smärta CIA-agenterna, eftersom de som fick sin
första transsexuella upplevelse då det inte fanns till-
räckligt med kvinnliga agenter som kunde spela sup-
portrar till Kerrys defaitistiska rörelse. Om plötsligt
ett tusen män – samtliga med stora discofrisyrer, skägg
och solglasögon – och tre kvinnor dök upp på Kerrys
möten, skulle sovjeterna ana oråd.

Om ni tittar mycket noga på de gamla teveinspel-
ningarna av Kerrys möten ser ni att ungefär nio av tio

274 jan kallberg



så sänkte jag sovjetunionen 275

We are not
retreating – we
are advancing in
another direction.

General Douglas MacArthur



mötesdeltagare klappar frenetiskt och det är naturligt
eftersom alla dessa agenter är nyutexaminerade och
vill göra ett gott intryck på sina chefer när de är ute på
sitt första hemliga uppdrag.

Tanken med senatsförhöret var att förleda senaten
att tro att USA var svagare än det var eftersom man
inte kunde blanda in hela senaten i ”Operation
Fairytale” samtidigt som man visste att Sovjetunionen
avlyssnade varje ord som sades. Givetvis skulle sena-
ten fatta beslut på grundval av detta förhör, och detta
skulle bara förstärka effekten av ”Operation Fairy-
tale” – vilket var ett formligt genidrag.

Kerry började överdriva och spä på sin historia när
han tappade fattningen på grund av all uppmärksam-
het, han var i Kambodja som han aldrig var och his-
torierna blev allt värre. Detta gjorde operatörerna lite
oroliga eftersom de inte ville hamna i en trovärdig-
hetskris. Kerry var bara en del av föreställningen, men
nu trodde han att allt handlade om honom – att han
var centrum för all uppståndelse.

”Den här grabben har verkligen levt sig in i skådespe-
let”, sa Jones som var ansvarig för manipulationen av
senaten i den kombinerade styrkan som sammansatts
av FBI och CIA. Han och hans assistent O’Hare var
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De europeiska statsintellektuella (Ger. Staatsintellektuelle)
rusade för att fira det kommande kommunistiska tusenåriga riket,
precis som om vi inte borde ha fått nog av tusenåriga riken, och
de föll pladask för ”Operation Fairytale”-manipulationen. De
kände det som att Messias hade kommit för att befria dem från
kapitalism, oliktänkare och politisk opposition. Ibland blir det
inte som man har tänkt. Det kan komma fel Messias.





bägge män från mccarthyismens era och hade både
hängslen och livrem under sina mörka kostymer
medan de följde varje steg och ord som Kerry tog och
sa under senatsförhöret.

”Drar han på för mycket spricker det”, påpekade
O’Hare.

”Låt oss se om han spelar det väl eller inte.”
”Kommunisterna lyssnar”, fortsatte O’Hare och

slängde ett öga på tre stenografer från sovjetiska
ambassaden som enligt sin pressackreditering var
utsända journalister från Pravda och skrev så att pen-
norna glödde i andra ändan av rummet.

”Han är deras kille!”
”Oavsett om han själv förstår det eller ej!”

Kerry fortsatte sitt tal till senatens utrikesutskott och
hela anden från ”Operation Fairytale” kom ut ur flas-
kan och trollband åhörarna:

”… I don’t want to get into the game of saying I repre-
sent everybody over there, but let me try to say as stra-
ightforwardly as I can, we had an advertisement, ran
full page, to show you what the troops read. It ran in
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Henry Kissinger förstod inte riktigt varför USA plötsligt skulle
dra sig ur Vietnam efter att ha bombat Hanoi och Ho Chi Minh-
leden till cornflakessmulor och nordvietnamesiska arméns stör-
sta sammanhängande stycken påminde om köttbitarna i en
överkokt galicisk gulasch, men efter det att han informerats om
betydelsen av ”Operation Fairytale” ringde han Giap för att sluta
fred. Giap svarade givetvis inte eftersom hans högkvarter var
lika utbränt som en riven kolbotten och telefonförbindelsen
sedan länge var bruten.





Playboy and the response to it within two and a half
weeks from Vietnam was 1,200 members. We received
initially about 50 to 80 letters a day from troops arri-
ving at our New York office. Some of these letters –
and I wanted to bring some down, I didn’t know we
were going to be testifying here and I can make them
available to you – are very, very moving, some of them
written by hospital corpsmen on things, on casualty
report sheets which say, you know, ’Get us out of
here.’ ’You are the only hope he have got.’ ’You have
got to get us back; it is crazy.’ We received recently 80
members of the 101st Airborne signed up in one letter.
Forty members from a helicopter assault squadron,
crash and rescue mission signed up in another one.”

Jones och O’Hare satt på betryggande avstånd i publi-
ken och Jones vände sig mot O’Hare och viskade: ”Du
har mitt personliga erkännande för idén att skicka
meddelanden på skaderapporteringskort – det ger ett
mustigt och trovärdigt intryck!”

”Tack, sir!”, svarade O’Hare med viss stolthet.

Kerry fortsatte:

”I think they are expressing, some of these troops,
solidarity with us, right now by wearing black arm
bands and Vietnam Veterans Against the War buttons.
They want to come out and I think they are looking at
the people who want to try to get them out as a help.”

När han hörde ordet solidaritet nickade Jones mot
O’Hare – nu låg Kerry rätt och använde en vackert
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tillrättalagd kommunistisk terminologi. Kerry var grab-
ben från andra sidan staketet – han var kommunist.

”Den här grabben gör exakt det vi behöver!”
”Mer än väl!”
”Har du sett hans akt, varifrån kommer han, är det

Vermont?”
”Han är från Massachusetts.”
”Det är bara en tredollars Greyhound-biljett emel-

lan …”
”Ja, sir”, sa O’Hare undrande.
”Det går bussar minst fem gånger om dagen.”
”Vi har ett samband!”

Jones tog sig en titt i auditoriet för att se om någon
iakttog dem eller tjuvlyssnade på deras konversation
och O’Hare kunde inte låta bli att bli mycket upp-
märksam för detta var kanske lösningen på frågan
varför konflikten om hegemonin i världen plötsligt
stegrats så de senaste tjugo åren. Vad var det för
underliggande krafter som drev på och hur hade kon-
flikten nått detta crescendo? O’Hare rättade snabbt till
slipsen i det halvmörker som rådde i salen där fokus
låg på John F. Kerrys kongressförhör. Detta var slut-
striden om världsherraväldet – som om det vore sista
gången en diktatur, en galning samt en konstellation
av intellektuella pygméer seglade ut för att erövra det
och förslava människor. Jones hade valt att försvara
friheten, rätten att döma människor till döden och allt
som följer med dessa saker, såsom stora parkerings-
platser och religiösa friskolor. För honom var det solklart
att kommunisterna hade anträtt en resa som inte skulle
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sluta förrän kommunisterna hade utraderats från den
politiska kartan – om de inte lyckades erhålla världs-
herravälde. Detta företag måste till varje pris stoppas
med alla medel men det hade inte gått så bra för den
fria världen under 1960-talet.

Det Jones inte visste var att bara ett par tusen ame-
rikanska mil därifrån stod just en åttaåring med en
bok som hade skrivits av samme man som Jones hade
röstat på för att bryta udden av den kommunistiska
anstormningen – Dwight D. Eisenhower. Plötsligt började
pusselbitarna falla på plats, men Jones var ovetande
om hur motkrafterna började mobilisera sig. När världen
rämnar i små steg med bögigt ljusblå gummistövlar, så
skriver ingen dess historia för det uppmärksammas
inte. Jag klev ur gummistövlarna, blev äldre och samman-
fattade vad som skett.

”Rättvisa är inte alltid detsamma som det visaste
och moraliskt sett rätta, för mänskligheten töjer orden
efter sina egna behov”, sa Galitzer Rebbe en gång när
han förätit sig på kugel och skämdes lite lätt som den
gamle man han var, som borde veta bättre men ändå
passade på att inleda en diskussion som förde det på
tal – vad som var rätt och mänskligt. Jag personligen
rekommenderar moral till alla jag känner och vid-
makthåller att jag har en bra karaktär – det är snarare
förfarandet i testningen som fallerat.

Jones hade funderat klart och nu var bilden entydig.
Han sa till O’Hare, med maklig röst för att markera
allvaret och för att säkerställa att han förstod varje
ord, att de måste informera byrån om att John F.
Kerry blivit mördad och utbytt mot en insmugglad
kommunistisk agent. Detta var för entydigt. Det hade
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varit en tillfällighet att Kerry hade rekryterats för
”Operation Fairytale”, men nu stod det klart i och
med den frenesi och den aggression mot den fria världen
han uppvisade att han kom från den andra sidan.

”Jag undrar var liket efter den verklige John F. Kerry är
begravt?” De satt bägge tysta, och de insåg med sin
utomordentliga träning i Hoovers anda hur detta
denna konspiration hade konstruerats och vart den ledde.
Jones tittade snabbt på O’Hare igen. Denne rättade till
kavajen och kontrollerade att ingen vare sig hörde eller
tittade alltför mycket på hur deras konversation för-
löpte. De hade kommit på något stort, så stort att de hade
missat det i ett antal år, men nu var de det på spåren.

”Jag ser det tydligt, vi är the Russkis på spåren!”
”John F. Kennedy.”
”John F. Kerry”, fyllde O’Hare på med i.
”Jag ser ett mönster!”, sammanfattade Jones.
”Vi måste kontrollera alla med initialerna JFK som

antingen fått en position i samhället eller är på väg att
komma sig upp.”

”Om de mördats och ersatts med män från
Massachusetts som smugglats in från Gulag”, definie-
rade Jones deras mål och vad de letade efter så att alla
federala myndigheter kunde börja arbeta.

”Varför mördade de John F. Kennedy?”
”Någonting gick snett, vi vet inte men det kan ha

varit Kubakrisen. Han skulle ha provocerat fram ett
krig så att de kunde angripa oss för att få världsherra-
välde.”

”Och Oswald, hur kom han in i bilden?”
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”Kommunistisk frivillig som erbjöd sig att hjälpa
till. De borde ha använt proffs, han skulle aldrig ha
blivit arresterad om han varit ett proffs.”

”Ad notam, använd aldrig frivilliga.”
”Vad gör vi med den här killen Kerry?”, frågade

O’Hare.
”Vänta ett halvår och se om han försvinner och blir

upplockad av en ubåt någonstans längs Atlantkusten.
Om vi hittar liket efter den riktige John F. Kerry, så
kan vi konfrontera den här killen.”

”Ska vi inte konfrontera honom redan nu och testa
hans story?”

”Han kan varenda detalj, de har haft god tid på sig!”
”Varifrån har han fått alla detaljerna?”
”Det saknas fortfarande tusentals krigsfångar från

Koreakriget och Vietnam som kommunisterna mördat
efter att ha mjölkat dem på deras berättelser, och
sedan har agenter tagit deras identiteter, men det kan
lika gärna ha skett i ett avlägset hus i Vermont eller
Massachusetts.”

”Vi måste vara mer noggranna i framtiden så att vi
inte drabbas av dubbelagenter!”

”Fördelen med den här killen är att han inte har en
aning om att han jobbar för oss, så vi tar ingen risk!”

”Hur då?”
”Man kan svårligen vara dubbelagent om man

bara känner till en sida av myntet, eller hur?”

Kerry fortsatte att fullgöra sin omedvetna uppgift
genom att överdriva och förleda för att få nationen att
tro att den vänt ryggen till dem som så förtjänstfullt
tjänat dess folk, en nationell förnedring men samtidigt
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en fullständigt nödvändig manöver för att en gång för
alla lura kommunisterna och sovjeterna i fällan. Kerry
gjorde ett enastående bra jobb men han var inte ensam
om att vara engagerad för ”Operation Fairytale” utan
att veta om det – AFP, AP och Reuter distribuerade
dagligen bilder av den amerikanska vekheten och hur
amerikanerna fick se sig sparkade i häcken av nord-
vietnameser. Marinkåren började dra sig ur och steg
för steg avvecklades engagemanget i Vietnam. Ingen
förstod riktigt varför. USA hade just invaderat Laos
och Kambodja, Hanoi var bombat till oigenkännlighet
och nordvietnameserna ville förhandla om separat-
fred. För varje stupad amerikan fick hundratals viet-
nameser vika ihop Mao-kepsarna och för ett krig är
det så lönsamt att man borde starta ett krig till – enligt
krigets affärslogik. Det ligger en betydande fara i att
släppa in ekonomer och ekonomiska styrmedel, för
snart kan en entreprenör uppstå och det tar en vänd-
ning utav helvete som ingen hade räknat med.

Nordvietnameserna blev misstänksamma mot ut-
vecklingen eftersom det var något som inte stämde,
särskilt när nordvietnameserna själva var redo att för-
handla fram en fred som var sämre än den de ville ha och
ge upp idén om ett övertagande av Sydvietnam. De räder
som genomförts under det tidiga 1970-talet med B-52-
bombflyg hade slagit sönder infrastruktur, fabriker,
hamnar och samhällets funktionalitet. Varför låtsades
amerikanerna att de hade förlorat ett krig de hade vunnit?
Misstänksamheten ledde ingenstans, för Vietnam var en
före detta fransk koloni och ingen hade en utbildning värd
namnet så ingen kände till den trojanska hästen – fast
här var det snarare frågan om det trojanska stuteriet.
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”Detta verkar mysko”, sa general Giap i ett möte
med sina sovjetiska husbönder i Hanoi, men de funde-
rade inte mer på det utan tyckte att det nu var dags att
dra igång världsrevolutionen eftersom amerikanerna
hade visat sig försvagade och odugliga att försvara fri-
heten och demokratin i världen.

Ryssarna intalade snabbt vietnameserna att detta
var ett historiskt tillfälle och att nu hade stunden kommit
för världsrevolutionen. Med stora skålar beröm och
några stadiga skålar vodka var de alla inne på samma
linje och Giap slutade fundera på varför amerikanerna
plötsligt vände på klacken.

”Det är hög tid för det internationella proletariatet att
befria sig!”, skaldade en rödmosig ryss som började
bli påstruken.

”Stunden är kommen för vår historiska uppgift att
sprida revolutionen som en gräsbrand!”, sa en ukrain-
are som kört fast i stäppens referenser.

”Detta är vårt öde!”, fyllde en tjeckisk överlöpare
på med och det var det enda som var sant under hela
dagen. Ett öde som skulle beseglas av bäraren ett par
bögigt ljusblå gummistövlar.

”Det kommer att för evigt förändra världen i kamrat
Lenins anda!”

”Länge leve arbetarklassen och dess ärbara och valda
ledare!”

Där blev det plötsligt tyst en sekund, för alla visste att
ledarna var varken ärbara eller valda. ”Länge leve
revolutionen!” ”Död åt Justin T. Nockelbarg, IV!”,
vilket var naturligt eftersom nordvietnameserna ansåg sig
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vara mer renläriga marxist-leninister än både kineserna
och ryssarna, så de fick sina direktiv direkt från Lenins
testamente och det kunde inte missförstås. Världen
skulle räddas om Justin T. Nockelbarg, IV undanröjdes,
om än han varit död i trettio år när detta uttalades,
men det saknade betydelse, för om man är tillräckligt
renlärig så behöver man inte ta hänsyn till detaljer som
verkligheten.

General Giap och hans nordvietnamesiska elit hade
genom en kedja av underrättelsekanaler fått nys om
”Operation Fairytale” – det hade börjat i ett rum med
en liten säng i Saigon, anteckningar på en bit toalett-
papper, som genom ett rör smugglats ut i en bar i
huset bredvid, med hjälp av en åsna forslats tre kvarter
bort och sedan skickats med DDR:s diplomatpost till
Hanoi. Detta gav även ryssarna en utmärkt möjlighet
att läsa nordvietnamesernas hemliga försändelser och
de upplät alla sina beskickningar och sin diplomatpost
för att samordna terrorism och kommunism.
Ryssarna, doing business as sovjeter, tilltrodde inte
vietnameserna något som helst inflytande på rysk utri-
kespolitik eller strategi, eftersom vietnameserna i sann
kolonial anda bara hade en enda uppgift – att lida för-
luster i kampen om världsherraväldet. Och ju större
förluster desto bättre, eftersom dessa bara byggde upp
det moraliska argumentet om den fria världens ondska.
Så när vietnameserna rapporterade vad de visste om
”Operation Fairytale”, att något stort och förledande
var i görningen, blev de helt ignorerade av ryssarna
eftersom informationen hade sitt ursprung utanför
sfären runt Kreml och det totala misstroende som var
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djupt förankrat gjorde att man misstrodde allt som
hade sitt ursprung utanför den egna makten, och viet-
nameserna var bara ett litet, sunkigt folk som flög som
popcorn när bomberna slog ner, vilket var deras upp-
gift i det globala proletariatets befrielse, så man kunde
med gott samvete bortse fullkomligt från allt de sa.
Man lyssnade av artighet och sa till vietnameserna att
man hade informerat Moskva, vilket man också gjorde,
i särskilda kuvert med ”KASTAS” påskrivet i sju cen-
timeter höga bokstäver. I och med detta hade man inte
ljugit; man hade skickat informationen till Moskva
men samtidigt behövde ingen i Moskva bry sig om den
och det kastades följaktligen när det väl nådde Kreml.

Om sovjeterna inte hade varit så arroganta hade de
kunnat genomskåda ”Operation Fairytale” och det
skulle ha varit något svårare för mig att störta dem i
fördärvet, det skulle kanske ha tagit några extra
månader, men det saknar betydelse eftersom faktum
är att de fullkomligt missade att se vad som kom i
deras väg. Vi ser detaljerna men vi ser inte helheten, vi
ser lögnen men inte det orimliga papper i vilket den
har paketerats serveras oss; om den är smaklig så tar
vi den för vad den är – en vacker lögn som passar oss.
Kommunister, socialister och annat slödder i hela världen
väntade på ett tillfälle att en gång för alla förtrycka
inte bara några hundra miljoner – nu skulle alla för-
tryckas – och det tillfället hade nu kommit.

De hade säkert lyckats om deras väg inte hade korsats
av mig – och det som följde blev, med Eisenhowers ord,
ett korståg i Europa, där blygden fick mig att se i kors,
och allt gick därefter som på räls. Storleksmässigt
måste ”Operation Fairytale” ha varit i klass med
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Manhattan-projektet på 1940-talet i fråga om hemlig-
hållande och resurser – eller annars var det bara en
gudomlig intervention som ingen vet varför, hur och när
det kom att ske mer än att den sista kausala länken är
mina barndomsböner.

Alexander den store sa att den vinner som känner sin
fiende. Romarna var noga med att välja det slagfält som
passade dem bäst. Jag hade bara att se på hur det som
inträffade stred mot all logik och hur sovjeterna gjorde
allt fel. Sovjetunionen visste inte vem deras verkliga
fiende var och de valde helt fel slagfält. Man öppnade
butik i alla världens skräpdiktaturer, som Kuba, Angola,
Moçambique, Etiopien, Syrien, Irak och Libyen – och
fick inte bara världens samlade korrupta diktatorer på
halsen, utan också de ekonomier som slukar hårdvaluta
som om de vore svarta hål. Det var i enlighet med min
plan – de var välkomna till det globala slagfältet. Nu
gällde det att helt locka ut dem ur deras hålor. Jag
kunde bara se på hur planen gick från idéer till verk-
lighet. De hade gått på bluffen, och inte bara de – tom-
hylsor som Olof Palme, Bruno Kreisky och Willy
Brandt svalde också betet med hull och hår. De senare
var de verkliga idioterna, eftersom de hade ett val. Den
som blir tvingad har i alla fall en förklaring; den som
förstör för världen och sprider ondskans evangelium av
egen fri vilja har varken ett försvar eller en förklaring.

Sovjetunionen hade en klar strategi – man skulle ta
över världen. Sovjeterna hade prövat förut att sprida
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revolutionen, men de hade inte kommit någonstans-
vart. Det enda de hade lyckats lägga vantarna på var
Östeuropa efter andra världskriget. Nu var de ute efter
något större. Små länder skulle falla som domino-
brickor ett efter ett – Zimbabwe, Angola, Moçambique,
Etiopien och Somalia. Därefter skulle mönstret bli hel-
täckande och man skulle kunna ta herraväldet över
hela världen. Det är rätt bredkäftat om ni vill veta min
åsikt. Själv är jag nöjd med lite skapligt knulla, ett par
öl och några fajitas. Mer behöver inte en entertainer, men
folk vill alltid ha mer än de behöver. I värsta fall behöver
knullat inte ens vara skapligt, det räcker med någon
kul att hångla med och lösa världsproblem under
nymånen i Bredäng. Livet är inte så komplicerat. Vi
gör det komplicerat genom att fucka upp allt.

Ett av sovjeternas mål var Förenta nationerna och
i mitten av 1970-talet hade det blivit en av Moskvas
marionetter. Det enda FN producerade var emot den fria
världen och asfalterade vägen för det kommunistiska
maktövertagandet. De nya avkoloniserade länderna i
tredje världen blev röstboskap åt Sovjetunionen, och
från att ha varit ett verktyg för fred och demokrati
blev FN ett verktyg att slå sönder folks frihetssträvanden
och lägga grunden för världsdiktaturen och de som
målade på dess FN:s kulisser var alla medlöpare, vare
sig de hette Tito eller Schori. Nu när ”Operation
Fairytale” gick för full maskin svalde Sovjetunionen
betet och dess arena blev krigen i tredje världen och
perverteringen av Förenta nationerna. Så långt kunde
det verka som att vi var på reträtt, men det började
hända saker. Jag höll på att bli könsmogen, Ronald
Reagan pitchade för att bli president och pusselbitarna kunde
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falla på plats. Det geniala med ”Operation Fairytale”
var att den inte påverkade USA:s ekonomiska förmå-
ga, och det var nyckeln till det som komma skulle.
Kommunisternas svaghet var ekonomin. Det hade jag
räknat ut redan som grabb när jag insåg att om man
vände förutsättningarna för en framgångsrik kapitalism
enligt Adam Smith upp och ner skulle man få en kata-
strofal socialism. Svårare än så var det inte från ett
nationalekonomiskt perspektiv – problemet var snarare
att genomföra det och få det att ta skruv.

Jag kände att startskottet för mig att inleda mitt
angrepp kom när Ronald Reagan sände mig ett kodat
men fullt synligt meddelande i sitt installationstal som
nyvald president:

”We must act today in order to preserve tomorrow.
And let there be no misunderstanding – we are going
to begin to act, beginning today.”

Jag läste det två gånger; sedan plockade jag fram två
förberedda passbilder och tisdagen den 20 januari
1981 vandrade jag ner till polismyndigheten i Gävle
för att ansöka om ett pass. Jag hade fått kodordet.
Anfallet skulle börja och det första jag behövde var
resehandlingar. Sovjetunionen skulle engageras över hela
världen och jag skulle smyga in genom att som enter-
tainer krypa in under skinnet på det stora monstret
och sparka igen hjärtklaffarna så att det tog tvärstopp
när de minst anade det. Jag skulle finna mina allierade.
Om Warren Weirdowitz hade anat vad som var på gång,
så hade han skickat mig ett exemplar av Self Empower-
ment Through Self Centered Entrepreneurship mot
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postförskott eftersom det stred mot hans entreprenörs-
centrerade sinnelag att ge bort någonting så värdefullt.

Världen levde i skräck för det sovjetiska anfallet
och vi kunde varje kväll se på nyheterna hur land efter
land blev folkrepublik. Det verkade som att ingenting
kunde hejda kommunisterna, men inte alla var passiva.

Den sovjetiska bruttonationalprodukten var nästan
noll till att börja med, så redan innan ”Operation
Fairytale” hade man det så taskigt att det sedan man
betalat försvaret och alla dessa tiotusentals stridsvagnar
inte fanns en spänn över till kanelbullar, nylonstrumpor
och kalsonger – alla dessa varor som driver ett konsum-
tionssamhälle. Detta hade Ronald Reagan identifierat
som Sovjetunionens svaga länk. Han var inte ensam
om det efter mina studier av den omvända national-
ekonomin. Det som nu skulle drabba sovjeterna var
unionens ekonomiska självmord – där kostnaderna
skulle öka drastiskt för deras utländska allierade och
deras försvarsutgifter, som redan var oproportioner-
ligt höga, skulle ta överhanden fullkomligt samtidigt
som ekonomins inkomster skulle försvinna i ett hav av
korruption, misstro, stölder och ”entreprenörskap”.

De skulle släppa det som skedde på deras egen farstu-
trapp med blicken och istället engagera sig i fjärran
länder som inte hade någon betydelse för deras ekono-
miska framgång. Reagans meningslösa invasion av
Grenada var ett sätt att avleda sovjeternas uppmärk-
samhet från vad jag höll på med. När de väl trodde att de
var inblandade i ett världsomspännande slag om herra-
väldet skulle de förblöda. Planen fungerade – krigen i
Angola, Moçambique och Etiopien åt upp över hundra
miljarder kronor i hårdvaluta. Man måste sälja en hel
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del Krakus-inlagd polsk gurka till väst för att få in
hundra miljarder kronor i västvaluta. Där rök 10 pro-
cent av BNP direkt för sovjeterna. Man hade redan
försvarsutgifter på 30 procent, så nu försvann 40 pro-
cent rakt av. Därefter måste man ha en högsjöflotta,
något man aldrig behövt förut – så där rök ytterligare
10 procent av BNP. Plötsligt förbrukades halva BNP
av det militära. Därefter skulle jag dyka upp med
mina tricks och produktiviteten sjunka till hälften. Nu
förstår du om du har någon form av anständig utbild-
ning – det blir inte en sekin över för folk att leva på!
Automatiskt blir det då revolution – perestrojka och
glasnost – och Sovjetunionen sänks en gång för alla.

Risken var att Sovjetunionen hade saker att avyttra,
till exempel naturresurser som kan omsättas i pengar.
Man hade olja, mineraler, guld, timmer, rysk kaviar,
strippor och världens bästa cirkusartister. Postorder-
brudarna, fittexporten och de lydiga stripporna skulle
dras med av den moraliska undermineringen som jag
iscensatte – det var värre med oljan och guldet. Det
gällde att få till en korruption värd namnet. Om de
senare kunde omsättas i pengar, så skulle min plan
misslyckas och Sovjetunionen bestå. När jag väl var
inne i dess blodomlopp hade den ingenting att sätta
emot. Korruptionen spreds med ljusets hastighet och
Lecek tränade dem som fortfarande var ärliga.
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Grenada – en del av
den stora planen

Det var viktigt att amerikanerna invaderade Grenada
1983 eftersom det skulle få Sovjetunionen att börja
ösa in resurser i platser och diktaturer utan verklig
geopolitisk tyngd – med andra ord ödsla med resurser
samtidigt som visthusbodarna de togs ifrån sinade.
Dessa visthusbodar skulle få allt mindre innehåll då
korruptionen fullkomligt exploderade samtidigt som jag
luftade draggen i allt det fejkblonda som erbjöds – fast
nu när jag är äldre säger jag att farfar rastar hunden.

Invasionen av Grenada var en integrerad del av
”Operation Fairytale” – det enda problemet var två äldre
engelska herrar som motsatte sig att marinkåren landsteg
på stranden nedanför deras country club eftersom det var
en privat strand och marinkåren inte hade löst medlem-
skap. Grenada är inte större än Öckerö i Göteborgs
skärgård och hade USA problem att invadera denna lilla
ö så var det verkligen försvagat – och det var budskapet
som Moskva svalde. De sovjetiska spionskeppen hade
ankrat utanför ön och vidarebefordrade lögnen till Kreml.

”Vi har två kompanier marinkårssoldater som
springer runt hela ön medan tusentals armésoldater
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De sovjetiska signalspaningsfartygen seglade runt Grenada,
men allt de såg var stridsflygplan som flög över dem på väg mot
ön, samtidigt som det förekom en intensiv stridssignalering på
de amerikanska radionäten. De hade fallit offer för ”Operation
Fairytale”, och förmedlade bluffen till Moskva.





gör ingenting!”, sa general John Vessey, Chairman of
Joint Chiefs of Staff, i telefon under invasionen av
Grenada. Han var givetvis inte informerad om
”Operation Fairytale”, eftersom marinkåristerna gjorde
exakt som det var tänkt. De orkestrerade hårda strider
som inte var några strider utan bara ett knattrande av
lös ammunition utan någon motståndare. Personalen
på det sovjetiska generalkonsulatet stod på taket och
såg röken, hörde skjutandet och såg våg efter våg av
F4 Phantom- och Skyhawks-attackflygplan skölja in
över ön. Detta skeende paketerades i lämpligt analys-
format med kommentarer och skickades omgående till
Moskva. Rapporterna uppsnappades av CIA och NSA
och de var entydiga – USA med all sin kraft förmådde
inte erövra en ö som var lika stor som Kronstadt i
Leningrads hamn. Detta stämde med rapporterna från
spionskeppen. Kreml kände inte att det fanns anledning
att ifrågasätta rapporterna.

Operationsledningen upprätthöll en stadig ström
av radiotrafik, där soldaterna låtsades att de slogs, de
kallade in luftburet understöd och artilleriunderstöd
och knattrade på med automateld och lösa skott när
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Avslappnade U.S. Marines under invasionen av Grenada där de
låtsas vara i krig under president Reagans avledande manöver
för att bana väg för mitt innästlande under järnridån. Grabbarna
är nöjda efter att ha grillat och knäckt några öl på stranden – de
hade bara landstigit med stort buller och bång för att det skulle
synas på sovjetiska satellitfoton. De filmsekvenser som visade
tunga strider var inspelade på nedlagda baser på Filippinerna
mer än tusen mil bort. Dessa bilder fråntogs hemligstämpling
efter en genomgång av de nationella arkiven nyligen, snart
tjugo år efter perestrojkan.





de var i radiosändning. Som tevereportage kablade man
ut snuttar som inte använts i de senaste årens
Vietnamkrigsfilmer som spelats in på nedlagda baser i
Filippinerna, vilket var en betydande besparing för
försvarsdepartementet, och marinkåristerna låg i drivor
på stränderna runt ön och fick den svåra frågan: ”Vill
du ha hackad gurka till din bratwurst?”

De två äldre brittiska herrarna som tillfångatogs vid
landstigningen på den privata klubbens strand, där
ingen av marinkåristerna var medlemmar, vilket var ett
intrång på privat egendom enligt de två äldre herrarna,
blev plötsligt ett problem – de saknade uniform och de
var irreguljära kombattanter eftersom de uppenbart
gjort motstånd genom att hota med advokater, hytta
med näven och uppträda belevat otrevligt, gentlemän som
de var. De överfördes omgående till Guantanamo Bay-
flottbasen eftersom de föll utanför Genèvekonven-
tionens jurisdiktion men uppfångades av amerikansk
militär jurisdiktion. De kunde inte bevisa att varken
smoking, fluga eller gördel var uniform. Inte heller bar
de några andra kännetecken på att de tillhörde armén
eller visade tecken på befälsstruktur eftersom herrarna
även var osams inbördes. De var inte medlemmar av
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En F4 Phantom under inflygning mot Grenada under ”Operation
Fairytale” fejkade invasion av Grenada för att lura i kommunisterna
att USA var oförmöget att hantera ens det minsta motstånd.
Observera att bomberna inte har stabiliserande fenor – och det
är enkelt förklarat: det är inte bomber utan cementklumpar som
släpptes på en obefolkad del av ön så att de sovjetiska spanings-
fartygen skulle se anflygningen och att planet vände åter utan
vapenlast. Lurade igen!





staten Grenadas stridskrafter utan bokfördes av den
amerikanska militära juristkåren JAG som ”fientligt
inställda främmande stridande” som var engagerade i
strider mot Förenta staterna.

Sedan sitt tillfångatagande har dessa herrar skrivit ett
betydande antal klagoskrifter. Till en början, efter deras
tid på Gitmo, handlade de mestadels om bristen på
Bombay Sapphire Gin, men efter tjugo år började de bli
riktigt upprörda över bildningsgraden, bordskicket och
kroppshygienen hos de nyanlända. Varje brev som chefen
för Guantanamo Bay emottar från dessa herrar inleds
med: ”We regret that we have to inform You …”, och
personalen på basen känner direkt igen dessa brev där
herrarna fortsätter sida upp och sida ner med en exposé
över det brittiska språket i en högtravande språkdräkt
som är fullkomligt omöjlig för någon mediokert utbildad
amerikansk kanslist ur flottan att tillgodogöra sig.
Istället för att skickas till Washington D.C. för dechiff-
rering arkiverades breven, förstådda som oförstådda,
och alla på kontoret var nöjda över att de administrativa
rutinerna fungerade perfekt.

Uppmuntrad av vad man såg under invasionen av
Grenada inledde Sovjetunionen en omedelbar upp-
rustning för att ta sig an erövrandet av världen. Man
startade krig i alla länder i tredje världen man kunde
starta krig i för att få största möjliga dominoeffekt.
Problemet med en dominoeffekt är att dominobrickor
vickar lika bra åt båda hållen – vilket sovjeterna full-
komligt hade missat. De var förblindade av möjligheten
att vinna allt på en gång. Plötsligt öste de in pengar för
krig, diktaturer och militär upprustning, plötsligt rann
60 miljarder dollar ut ur östblocket varje år och slösades
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bort på krig i tredje världen. Sovjeterna hade gått i den
första fällan. De hade lurats ut ur de djupa ryska skog-
arna och de hade blicken fäst på fjärran länder och
inte på vad som hände på hemmaplan. Häri låg min
möjlighet. Jag hade nyckeln till Sovjetunionens sam-
manbrott. Med Reagans hjälp hade nu Sovjetunionens
militärutgifter nått 50 procent av BNP. Unionen fun-
gerade fortfarande; förtrycket gjorde att människor
inte skulle resa sig och störta ondskans imperium
eftersom de fortfarande hade det minsta lilla man
behöver för att överleva. Ett undergrävande av kom-
munisternas nationalekonomi var det enda som skulle
kunna stjälpa lasset. Jag visste var stöten skulle sättas
in. Det fanns ingen anledning att synkronisera detta
med Ronald Reagan eftersom det var risk för att tele-
fonledningarna var avlyssnade eller att det fanns en
sovjetisk spion i Vita huset – inför stora uppgifter är
det bättre att agera själv än att lita på medarbetare.
Nu spände jag slagfjädern för den andra fällan och
den var gillrad. När jag hade halverat Sovjetunionens
bruttonationalprodukt fanns det – med en militärut-
gift på hälften av BNP – inte en rubel kvar i hela eko-
nomin – i varenda stad, by, håla och satellitstat skulle
det ta tvärstopp. Man skulle inte ens ha pengar så att
det räckte till en brödbit och en skål filmjölk – att
delas på trehundra miljoner människor. Där ligger
bröden och fiskarna i lä. Av säkerhetsskäl engagerade jag
istället för amerikanerna Lecek Janitorowski, givetvis
för en position underordnad mitt upplysta ledarskap,
eftersom han som yrkesmässigt arbetsskygg aldrig
skulle ha orkat dubbelarbeta som agent. Därefter age-
rade jag – och han gjorde som jag sa – och världen
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kunde bara skåda hur allt rämnade. Storskaliga verk
gör sig bäst i den skala som sig bör och vi hade ingen
anledning att eftersträva något mindre än att skapa en
ny världsordning för de kommande fem hundra åren.
Vi hade lett Europa ut ur det som var slutet på medel-
tiden och forntiden; nu tog den nya tiden vid och vi
tryckte ner dörrhandtaget när ingen annan nådde upp
eller tordes trycka till.
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Mer olja på elden

Allt eftersom jag planerade för hur jag skulle utföra
mina moment såg jag hur ”Operation Fairytale” bärg-
ade nya segrar. Påven var installerad och ”ready to
rock”. Sovjetunionen var helt övertygad att den fria
världen skulle kollapsa vilken dag som helst. Den fejk-
ade invasionen av Grenada passade mig som handsken
eftersom den fullkomligt hade avlett sovjeternas
intresse från den polska Östersjökusten till fjärran öar
i Karibien. I mars 1983 höll Reagan ett tal som fick
sovjeterna att sätta i halsen. Nu var det allvar. Detta
var svaret på deras utmaning. Själv satt jag i
Sibyllakiosken i Krylbo och åt en tunnbrödsrulle med
en kall Zingo till för att undgå upptäckt när utma-
ningen släpptes. Man har väl varit med förr. Påven
hälsade på några tusen småungar från Latinamerika
med några snabba vinkningar med handen, hela
Petersplatsen jublade och även påven låtsades som om
det inte hände något speciellt den här dagen.

Vad Lecek gjorde har vi ingen aning om, men en
sak är säker – han var inte på jobbet eller där han för-
väntades vara eller snarare – där han fick betalt för att
vara. Den enda plats jag kunde finna honom på var i
kyrktornet på katedralen i Oliwa – eftersom munkar-
na lämnade honom ifred och han kunde uppbära lön
precis som om han var på jobbet. En kombination
som är obetalbar om man tycker att livet bör levas där
det är minst motstånd. Vi var alla på plats och
Reagans tal gav oss en tydlig fingervisning:
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Address to the Nation on National Security
by President Ronald Reagan, March 23, 1983:

”The calls for cutting back the defense budget come in
nice, simple arithmetic. They’re the same kind of talk
that led the democracies to neglect their defenses in
the 1930’s and invited the tragedy of World War II. We
must not let that grim chapter of history repeat itself
through apathy or neglect.

This is why I’m speaking to you tonight – to urge
you to tell your Senators and Congressmen that you
know we must continue to restore our military
strength. If we stop in midstream, we will send a signal
of decline, of lessened will, to friends and adversaries
alike. Free people must voluntarily, through open
debate and democratic means, meet the challenge that
totalitarians pose by compulsion. It’s up to us, in our
time, to choose and choose wisely between the hard
but necessary task of preserving peace and freedom
and the temptation to ignore our duty and blindly
hope for the best while the enemies of freedom grow
stronger day by day.

The solution is well within our grasp. But to reach
it, there is simply no alternative but to continue this
year, in this budget, to provide the resources we need
to preserve the peace and guarantee our freedom.

Now, thus far tonight I’ve shared with you my
thoughts on the problems of national security we must
face together. My predecessors in the Oval Office have
appeared before you on other occasions to describe
the threat posed by Soviet power and have proposed
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steps to address that threat. But since the advent of
nuclear weapons, those steps have been increasingly
directed toward deterrence of aggression through the
promise of retaliation.

This approach to stability through offensive threat has
worked. We and our allies have succeeded in preventing
nuclear war for more than three decades. In recent
months, however, my advisers, including in particular
the Joint Chiefs of Staff, have underscored the necessity
to break out of a future that relies solely on offensive
retaliation for our security.

Over the course of these discussions, I’ve become more
and more deeply convinced that the human spirit must
be capable of rising above dealing with other nations
and human beings by threatening their existence.
Feeling this way, I believe we must thoroughly examine
every opportunity for reducing tensions and for intro-
ducing greater stability into the strategic calculus on
both sides.

One of the most important contributions we can
make is, of course, to lower the level of all arms, and
particularly nuclear arms. We’re engaged right now in
several negotiations with the Soviet Union to bring
about a mutual reduction of weapons. I will report to
you a week from tomorrow my thoughts on that
score. But let me just say, I’m totally committed to this
course.

If the Soviet Union will join with us in our effort to
achieve major arms reduction, we will have succeeded
in stabilizing the nuclear balance. Nevertheless, it will
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still be necessary to rely on the specter of retaliation,
on mutual threat. And that’s a sad commentary on the
human condition. Wouldn’t it be better to save lives
than to avenge them? Are we not capable of demon-
strating our peaceful intentions by applying all our
abilities and our ingenuity to achieving a truly lasting
stability? I think we are. Indeed, we must.

After careful consultation with my advisers, in-
cluding the Joint Chiefs of Staff, I believe there is a
way. Let me share with you a vision of the future
which offers hope. It is that we embark on a program
to counter the awesome Soviet missile threat with
measures that are defensive. Let us turn to the very
strengths in technology that spawned our great indust-
rial base and that have given us the quality of life we
enjoy today.

What if free people could live secure in the know-
ledge that their security did not rest upon the threat of
instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that
we could intercept and destroy strategic ballistic mis-
siles before they reached our own soil or that of our
allies?

I know this is a formidable, technical task, one that
may not be accomplished before the end of this century.

Yet, current technology has attained a level of sop-
histication where it’s reasonable for us to begin this
effort. It will take years, probably decades of effort on
many fronts. There will be failures and setbacks, just
as there will be successes and breakthroughs. And as
we proceed, we must remain constant in preserving
the nuclear deterrent and maintaining a solid capabi-
lity for flexible response. But isn’t it worth every
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investment necessary to free the world from the threat
of nuclear war? We know it is.

In the meantime, we will continue to pursue real
reductions in nuclear arms, negotiating from a position
of strength that can be ensured only by modernizing
our strategic forces. At the same time, we must take
steps to reduce the risk of a conventional military
conflict escalating to nuclear war by improving our
non nuclear capabilities.

America does possess – now – the technologies to atta-
in very significant improvements in the effectiveness of our
conventional, non nuclear forces. Proceeding boldly
with these new technologies, we can significantly reduce
any incentive that the Soviet Union may have to threaten
attack against the United States or its allies.

As we pursue our goal of defensive technologies,
we recognize that our allies rely upon our strategic
offensive power to deter attacks against them. Their
vital interests and ours are inextricably linked. Their
safety and ours are one. And no change in technology
can or will alter that reality. We must and shall continue
to honor our commitments.

I clearly recognize that defensive systems have limi-
tations and raise certain problems and ambiguities. If
paired with offensive systems, they can be viewed as
fostering an aggressive policy, and no one wants that.
But with these considerations firmly in mind, I call
upon the scientific community in our country, those
who gave us nuclear weapons, to turn their great
talents now to the cause of mankind and world peace,
to give us the means of rendering these nuclear wea-
pons impotent and obsolete.
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Tonight, consistent with our obligations of the ABM
treaty and recognizing the need for closer consultation
with our allies, I’m taking an important first step. I am
directing a comprehensive and intensive effort to define
a long-term research and development program to begin
to achieve our ultimate goal of eliminating the threat
posed by strategic nuclear missiles.This could pave the way
for arms control measures to eliminate the weapons them-
selves. We seek neither military superiority nor political
advantage. Our only purpose – one all people share –
is to search for ways to reduce the danger of nuclear war.

My fellow Americans, tonight we’re launching an
effort which holds the promise of changing the course
of human history. There will be risks, and results take
time. But I believe we can do it.As we cross this threshold,
I ask for your prayers and your support. Thank you,
good night, and God bless you.”

Reagans budskap var entydigt. Det var dags att agera.
Jag måste komma i kontakt med Lecek Påven kunde
jag ta kontakt med senare och om jag kontaktade
Reagan riskerade planen att avslöjas. Jag vek ihop
pappret som omgivit tunnbrödrullen, kastade den
med den precision som långvarig träning ger, och var
fast besluten att återvända till Polen för att upprätta
en bas och slutföra sänkandet av Sovjetunionen. Jag
hade en flickvän som tyckte att jag borde tillbringa
helgen tillsammans med henne men ställd inför risken
att någon miljard människor skulle förslavas och störtas
i fördärvet om jag inte agerade valde jag att inte ens
ha sex; jag nöjde mig med ett snabbt hångel och en
middag innan jag packade för att dra. Sture, min katt,
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överlämnade jag till mina föräldrar med instruktionen
att han får B-vitaminbrist om han inte får en öl till
helgen. Mina föräldrar var nykterister, men som de
djurvänner de var köpte de med stort besvär några öl
åt katten som lapade i sig och sov sig lätt packad ige-
nom hela Jakobs stege. När Sture dog begravde jag
honom under en rönn vid sjön och så jag vet exakt var
hans kvarlevor ligger. Det är mer än släktingarna till
miljoner européer kan säga – om det överhuvudtaget
finns någon släkt kvar till de kvarlevorna. Varför skul-
le jag plötsligt åka till Polen och vad kunde Lecek till-
föra kampen? Lecek var instrumentell för att vi skulle
kunna få i gång en utveckling som katalyserades av
mina idéer eftersom Lecek i sin totala avsaknad av
charm och logik, var en av dem och han kunde föra ut
budskapet till dem som skulle anamma det och sedan
var det klart – Sovjetunionen skulle falla. Det fanns
ingen anledning att vänta. Jag drog till Polen. Efter det
att jag hade anlänt till Gdansk första gången hade jag
sett mig om i staden och förstäderna och slutligen
hamnat i katedralen i Oliwa, där jag visades omkring
av munkarna som plötsligt tvärstannade under klock-
tornet och pekade uppåt mot tornets innertak och
trapporna upp och de sa konstaterande att där uppe
fanns ”sökaren i tornet”. Jag var välkommen att besö-
ka honom om jag ville gå upp. Givetvis antog jag
utmaningen och tog mig upp för trapporna som var
gistna och knakade. Han väntade på mig, eller snarare,
han var overksam som vanligt där han satt på en
packe Bulletiner från Vatikanen och blickade ut över sta-
den medan eftermiddag långsamt övergick i kväll. Efter
det att vi hade avverkat de senaste hälsningsfraserna
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och Lecek hade förvissat sig om att jag hade köpt
något till honom på tax-freen, oavsett om det var ciga-
retter eller en torr marsipangris som blivit över från
julhandeln, så var han nöjd och öppnade för en vida-
re konversation. Vi kom bra överens och jag gav
honom några paket cigaretter som jag hade köpt på
färjan. Han förklarade hur det var att vara vaktmästare
och vad han gjorde i tornet, vilket var snabbt avklarat.
Precis som ringaren i Notre Dame var han en vidun-
derlig skapelse men jag insåg att vårt sammanträffan-
de var av gudomliga dimensioner och att det var en del
av den plan som han ännu inte var riktigt medveten
om eftersom det var första gången vi träffades.

Han var frustrerad över livet och verkligheten och
jag var imponerad av det faktum att han hade karvat
ut en egen bit ur det kommunistiska systemet på ett
gediget korrupt sätt. Han var en en av mina bekanta –
att kalla honom en vän vore att gå för långt – och han
blev min kontakt när jag anlände andra gången.

Sakteliga blev Lecek min huvudallierade, eftersom han
nu hade blivit alltmer invigd i den stora planen och hans
själ hade börjat vidrörts av Weirdowitzer geist när han i
brist på annat hade börjat bläddra i The Entrepreneur.

Lecek förstod planens enkelhet – att med korrup-
tion och misstänksamhet sänka Sovjetunionen medan
sovjeterna var fokuserade på vad som skedde i fjärran
länder som Fjärrmasurien. Jag kunde bara konstatera,
med Reagans tal i åtanke: ”Jag har blivit alltmer över-
tygad att det är över det mänskliga samvetet och civi-
lisationen att interagera med andra genom att hota
dessa och deras existens, men när man blir utmanad
har man inget annat val än att svara!”
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”Tror du att han vill att vi ska avbryta operatio-
nen?”, sa Lecek. Jag tittade på Lecek och kastade
sedan en blick över den mörka staden där var och
varannan bil for fram i den begynnande natten med
ena strålkastaren släckt för att spara energi i ett sam-
hälle där energibristen var evig. Om krisen håller i sig
tillräckligt länge så blir vi dess fångar och slutar vara
rationella.

”Jag måste tänka på saken.”
”Det kanske är en avledande manöver!”
”Livet har många mirakel i sig!”
”Som vad då?”
”Nescafé, det hörs på namnet om man kan se det!”
”Nescafé, mirakel?”
”Om vi ser vad som finns inbäddat i det som finns

runt omkring oss varje dag, så ligger det uppenbara
framför oss, men vi måste ha rätt verktyg!”

Lecek var helt övertygad om att min båtresa måste ha
varit både omtöcknande och svår, så han nöjde sig med
detta och fortsatte: ”Så det är framåt som gäller?”

”Tydligen.”
”Och inte bakåt?”
”Verkar så.”

Vi talade bägge två i korta scenografiska meningar –
det är rätt kylslaget att sitta i ett kyrktorn vid södra
Östersjökusten i mars, men det gav samtidigt stunden
en hårdkokt inramning vilket var lämpligt eftersom detta
var början på crescendot i kriget om världsherraväldet
– ännu ett krig om världsherraväldet. Att folk aldrig
tröttnar på att försöka ta världsherraväldet.
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”Jag tror snarare att det är en signal om att han är
beredd att köra för full maskin!”

”Men han säger ju snarare motsatsen?!”
”Och vem mer hör hans budskap? En miljard män-

niskor, titta istället på hur han understödjer oss.”
”Först Grenada och nu det strategiska försvars-

initiativet.”
”Exakt.”
”Detta är en del av den strategi vi har mejslat ut.”
”De har tolkat signalerna rätt.”
”Apropå signaler, vad är klockan?”
”17.59!”
”Okej!”

Vi öppnade våra väskor och plockade fram hörsel-
skydden, för exakt klockan 18.00 ringde munkarna i
det stora klockspelet för att kalla till gudstjänst. Lecek
lättade på luckan i golvet, med hörselskydden påtagna,
och långt där nere på kyrkgolvet stod två munkar fär-
diga att börja rycka i linorna till klockorna, men som
av barmhärtighet väntade de på Leceks klartecken att
han var redo och att de kunde börja. Han visade dem
snabbt framsidan av ett av numren av Bulletiner från
Vatikanen så att de skulle förstå att han var djupt för-
sjunken i betraktelse över sakers tillstånd långt bor-
tanför Oliwa, som Markusevangeliets 27:e kapitel,
Johannesevangeliets 10:e kapitel eller vad som verkli-
gen stod i Paulus brev till hunnerna, nudisterna och
sin störande granne i Antiokia som han tyckte riktigt
jäkla illa om. Dessa brev har givetvis försvunnit –
eftersom baptister, jesuiter och nyfrälsta pingstvänner
knappast skulle ha ansett det passande när Paulus kallade
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satkärringen i Antiokia för nedrans bitterfitta eller nudist-
erna för perverterade snorgärsar.

Varje överhöghet rättar till sin egen historia. Var
Jesus verkligen hygglig? Ingen vet – eftersom vi bara
matas med sådant de redan har tuggat åt oss. En sak
är säker: om Jesus återkommer – vilket inte direkt är
en lågoddsare – så skulle folk bli rätt förvånade om
han sparkade pensionärer i baken, stal godis från små-
ungar och fjärtade på ett sätt som kunde få små dägg-
djur att dö. Hela kristendomen bygger på idén om den
hygglige och snälle Jesus. Varje överbyggnad bygger
sina luftslott. Om den taskige och helt igenom själviske
Jesus återkom skulle hallelujaniks få något att bita i –
definitivt – särskilt om den taskige Jesus drog ut på
turné. Folk skulle bli helförbannade och begära sin
kollekt tillbaka. Jesus som blir en falsk profet och inte
den riktige Jesus, eftersom han inte motsvarade bilden
av en glad inbyggare i det prefabricerade luftslottet,
och när vi tvingas kratta grusgångar och rensa rabatter
runt andras luftslott ska vi inte bli så förvånade över
att världen spårar ur som den gör. Vi bygger falska
världar som vi vägrar anpassa och alla ska tvingas in
bland dessa kulisser – har vi vapen och makt kan vi
döda och svälta ihjäl dem för att få in dem i formen.

Paulus var inte ensam om att få sin korrespondens
försnillad – brev som skulle ha kunnat förändra
världshistorien om vi känt till deras existens – utan
detsamma gällde de brev som medlemmarna av familjen
Weirdowitz försökte utbyta med varandra mellan
Litzmannstadt, Danzig och Lemberg. Breven kom aldrig
fram som det var tänkt. Det kan inte uteslutande skyllas
på det polska postverket, men det ligger nära till
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hands att göra det även om ett brinnande världskrig kan
nyttjas som undanflykt. Den polske brevbäraren stoppa-
de in några brev till i kaminen för det började bli kallt,
frosten bet i hans bak och gurkorna smakade inte lika
bra som före kriget. Detta var verkligen hårda tider.
Alla ser vi verkligheten från vår egen utkiksplats.

Lecek vinkade åt munkarna och de vinkade tillbaka
med en viss kollegialitet eftersom de delade varandras
öde i och med det att katedralen var epicentrum i
deras liv – där dock Leceks var lite mer stormigt. Det
dröjde inte många sekunder förrän klockringningen
började och hela kyrktornet dånade. Jag satte händer-
na för hörselskydden, duvorna flög ut från kyrktornet,
det var nu rätt mörkt men lite ljus från katedralen
sipprade genom plankorna upp mot himlen som strå-
lar av helighet i en förmörkad verklighet och det gav
oss en surrealistisk omgivning där i kyrktornet.
Klockringning är en våldsam tillställning om man sit-
ter tillräckligt nära; dånet, klangerna och kläpparna
som slår mot metallen. Jag tittade på Lecek. Han var
van och blickade ut över Östersjön och det inlopp som
Wlodek en gång försvarade, den dagen då andra
världskriget började. Vattnet i fjärran var blåsvart mot
en allt mörkare himmel, staden låg i det närmaste öde,
lite svagt ljus syntes från lägenheterna där man för-
sökte snåla med den lilla elektricitet man hade råd att
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Messias som inte är pundaraktigt ljumt salig utan istället ber
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köpa och stjärnorna lyste på den himmel som männi-
skorna tittat på sedan inlandsisen smälte och vi började
fundera över livets mening. Därefter har det bara gått
utför.

”Det är startskottet!”, sa jag när vi filosofiskt hade tittat
ut i mörkret som förenat sig med luftföroreningarna
en stund.

”Vi måste börja smått – genom att utnyttja något
vi redan har!”

”Om vi ska bedriva svartabörshandel i stor skala, så
behöver vi ett jättelikt lager som är skyddat från insyn!”

”Där kommunisterna inte törs tränga sig in!”
”Undrar hur vi ska kunna finna det i ett samhälle

som är övervakat in i minsta vrå!”
”Ingenstans går man säker för säkerhetspolisen!”
”Absolut ingenstans!”, avslutade jag medan jag rätta-

de till packen med Bulletiner från Vatikanen som jag satt
på. Dessa nummer från 1946, 1968 och 1974 hade för
dåligt papper, så om man satt på en hög, vilket Lecek
gjorde närmast yrkesmässigt, började packen glida.
Det blev allt kallare. Ljusstrimlorna liknade okokt
spaghetti som spretande strålade ut mellan golvbräd-
orna och meddelade på detta enkla sätt att i katedra-
len under oss var det aktivitet och upplyst.

”Vi måste komma på ett ställe där vi kan dra i gång
vår verksamhet!”
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Ungarna leker ryska posten och det är naturligt eftersom inget
av polska Postens brev kommer fram, så hur ska ungarna kunna
veta att den existerar? Om de lekte polska posten skulle de sitta
och dricka vodka, knapra gurkor och kasta brev i en öppen eld.
Det skulle vara för farligt för barn – särskilt den öppna elden.





”Verkligen.”
”Det är hög tid”, följde jag upp med för att under-

stryka allvaret.

Lecek saknade ett bloss sedan hans albanska cigaretter
hade tagit slut, cigaretter av ett östmärke som hade
mer gemensamt med höskörd än med tobak och enligt
Lecek skulle lite vodka och några gurkor sitta fint.
Precis som om det inte alltid fanns ett litet hålrum i
den polska folksjälen för dessa två komponenter som
tydligen utgjorde en komplett näringspyramid för
polackerna.

”Det är nog dags att göra kväll efter en hård dags
arbete!”, konstaterade Lecek och började plocka ihop
sina saker och lättade från med Bulletiner från
Vatikanen. Vi började klättra ner från kyrktornet och
den boning som var Leceks tillflyktsort när arbetsplikten
blev för påträngande. Han var stolt över sitt ställe.
Det enda han var förbannad på var fågelskiten från de
duvor som höll till i kyrktornet, eftersom han ständigt
fick vända på de Bulletiner från Vatikanen han satt på
när de smetats ned av avföringen. Vi klättrade ömsom
på stegar, ömsom i trappor ner mot katedralens golv.
Från ingenstans fick vi en ingivelse att börja se oss om
i katedralen. Jag tittade på Lecek som vanligt var han
upptagen med att försöka få något för ingenting, och
påkallade hans uppmärksamhet som jag erhöll efter
visst motstånd. Dessa lokaler länder till ringa båtnad
och glädje utöver förtröstan i en allvarsam tid, en olja
som gjuts på vågorna i den sargade kroppens själsliga
hav, närhelst vi med enkla medel skulle kunna vända
denna världen från uppgivet sökande efter förtröstan till
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glorifierad seger för mänskligheten och den gudomliga
härligheten, tänkte jag eftersom mitt språk alltid blir
lite högtravande när jag står inför något allvarligt och
ödesmättat. Den världsliga härligheten stod redan på
alla fyra i min sinnevärld.

”Heureka, det är lika stort som Wal-Mart!”
”Vad är det?”, sa Lecek.
”Titta dig omkring!”
”Katedralen i Oliwa en kväll som alla andra i

Folkrepubliken Polen!”
”Kommer säkerhetspolisen in här?”
”Nej.”
”Kommer KGB in här?”
”Nej.”
”Vet munkarna något om vad som verkligen försig-

går i omvärlden?”
”Inte direkt, inte mer än de får veta om världen i

Bulletiner från Vatikanen.”
”… som är världens enda tidning som enbart lever på

att skriva om aborter och homosexuella äktenskap!”
”Det vore nog fel att säga att de har en aning om

vad som sker.”
”De är helt clueless och det vi gör banar väg för ett

fritt samhälle där vem som helst får utöva sin religion,
där G-d har en plats om han klarar av konkurrensen
med allt annat skoj!”

Lecek tittade sig omkring och insåg samtidigt precis
det jag hade insett sekunderna innan. Detta var den
största lagerlokalen i norra Polen – 20 000 kvadrat-
meter, som för ovanlighetens skull var både uppvärmda
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och upplysta, med stora fina kyrkdörrar så att man
kunde baxa in stora prylar. En fredad ö i ett hav av
elände och inte nog med det – helt fri från insyn från
statsmakterna i världens mest övervakade samhälle.

”Jag vet hur jag ska få munkarna att tro att det vi gör
är skapligt kosher med deras mått mätt!”

”Tvivlar inte en sekund på att du vet hur de ska
duperas!”

”Börjar du bli personligt närgången?”
”Snarare medveten.”

Vi lämnade katedralen för att gå ut på stan i jakt på
förnödenheter till våra hungrande kroppar. Jag hung-
rade efter kärlek och lycka men Lecek nöjde sig med
en skål gulasch på ett mörkmurrigt hak där kocken
ivrigt påstod att han en gång hade fått receptet av en
masurisk dvärg på dennes dödsbädd – fast vi vet alla
att ett bra recept följer en masurisk dvärg först efter
döden när han återuppstår i en ny tid i en ny skog och
trär på sig den röda mössan och den gröna kappan
och börjar leta efter ett kök att laga maten i: pilsner-
korv från Slusk, strömming från Memel, skinka från
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Den helige ande mötte oss när vi klättrat ner från klocktornet på
jakt efter inlagda gurkor och albanska cigaretter åt Lecek –
plötsligt uppenbarade sig det största lagerutrymmet norr om
Den heliga sköra och orörda ungmöns med de båda blödande
handflatorna kloster i Czeczostochowowa. Vi blev saligt tysta och
kände att G-d återigen hade rört vid våra själar och med gudomlig
vind fört in tankar i våra sinnen. ”Heureka – det är lika stort som
Wal-Mart!”, utropade jag medan Lecek krafsade i kollektskålen
efter småmynt.





Aleksandrow och rökt hjort från Ostrow – alla dessa
så högt skattade delikatesser som undanträngdes av
varumärken som Rambuli och den körsbärsmörkröda
sylten i de stora kärlen Babi Jar och aldrig mer hördes
av, men som levde kvar i de masuriska dvärgarnas
recept som alltid påkallade torkade äpplen från Chelm
i födelsedagstårtorna och barnen skrattade så för man
får inte tårta varje dag ens i Schlaraffenland. Dimman
omslöt vagnen, allén glesnade och historien glömde.
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Bielorusski Talmud

”Är du verkligen säker?”, frågade jag Galitzer Rebbe när
jag tittade rakt in i hans djupt troende ögon som lätt
intetsägande ignorerade mig.

”Bergsäker”, svarade han med en röst som var lika
bestämd som när han sa till mig att Jupiter var solsys-
temets minsta planet.

”Varför?”, frågade jag som en uppföljning men helt
naturligt fick jag inget svar. Det blev en minuts tyst-
nad. Vi blickade utmed järnvägen. Dess parallella rälsar
fortsatte ut i evigheten över stäppen som så sakteliga
hade brutits upp och uppodlats så att där nu fanns
enstaka dammar, betfält och grupper av hus som
kunde kallas byar. Molnen omslöt himlen som inte
kunde bryta igenom och det allt kallare vädret låg som
en heltäckningsmatta över våra själar och började äta
sig in i vår märg. Den vitryska jorden.

”Om en vek man kan resa sig, varför kan han inte
flyga, om det bara är gravitationen som håller honom
kvar?”, sa Galitzer rebbe när han väl vände sig mot
mig. Vi hade lång väg att vandra innan vi slutligen
skulle nå Pinsk och det skulle ta några dagar – även
om det redan hade gått två dagar redan vi lämnade
Kowel. Han stod bredvid mig i sin svarta kaftan och
de höga snörda svarta kängorna, med sitt långa skägg
som aldrig hängde rakt ner utan bars upp av en vind som
tagit fart från antingen Syktyvkar eller Kazan och
rusade mot väst bara för att sedan vända i Karpaterna och
vända skägget återigen. Hans tinninglockar snurrade
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till i blåsten och de fick mig att tänka på teveserien Min
vän från Mars från 1960-talet, men i dagens ögon var
han så främmande att han inte hörde hemma ens i
Vintergatan. Vi hade kastat all visdom i Gorms brunn
och sedan frågat oss varför vi inget lärt. Rebbe tittade
på mig som om jag inte förstod. Han var tyst. Vinden
svepte omkring oss. Jag var tyst. Hela världen var tyst
och landskapet bara stod stilla medan vinden rörde sig
genom det, följd av ytterligare en av flera vindar som
stod på kö för att smeka landskapet. Jag insåg plötsligt
vidden av det landskap som omgav oss. Ryssland,
Kazakstan, Georgien, Sibirien, Tatarstan, Ukraina, Vit-
ryssland – allt bara fortsatte i evigheters evighet. Central-
europa är ingenting i jämförelse. Östeuropa är sin egen
värld, det är en kontinent för sig självt, och vi förstår
det först när vi börjat vandra genom den.

Jag visste inte riktigt om Galitzer rebbe var verklig, om
han levde i den tid jag befann mig i, för ju mer jag tittade
på hans konturer, desto mer spökaktigt suddiga blev de.
Människor som är vid liv har klara konturer som om
de vore klippta i papp. Han var annorlunda. Levde
han verkligen i den här tiden? Var befann vi oss? Jag
kände det som om det vore sent 1800-tal men hans
klädedräkt hade inte ändrats sedan sent 1600-tal så
det var svårt att ringa in tiden. Det fanns en järnväg.
Den ledde vidare till Baranowice – det hade jag redan
sett på en skylt. Jag är född 1962. Det är något som
inte stämmer men jag bryr mig inte eftersom det är
den som bryr sig som dör – det är de som flyter med
och anpassar sig som överlever. Moral är en social
konstruktion även om det är vårt samvete som slutligen
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ritualmördar oss själva men då har vi fått vad vi vill
ha i konsumtion och hänsynslöshet så vi kan dö nöjda
med vad vi åstadkommit som framgångsrika männi-
skor. Allt har ett pris – frågan är bara vem som betalar
det. Jag tittade på rebbe igen. Han hade sagt att han
var född någonstans utanför Tarnow och det vet jag är
i Galicien, men han nämnde aldrig när. Det är egentli-
gen inte så intressant när man själv inte vet vilken tid
man befinner sig i. Referenserna blir ointressanta – det
blir som att hänga julgranskulor i tomma luften, de
faller till golvet och går i små bitar som vi aldrig kan
foga ihop igen precis som med ung spröd kärlek när
förtroendet älskande emellan är brutet.

Han marscherade på och pekade på järnvägen.

”Vi är på rätt spår, det är bara att gå i den här riktningen!”
”Hur långt är det kvar till Pinsk?”, undrade jag försynt.
”Betydligt längre än vi kan gå i dag.”

Han avslutade diskussionen där utan att egentligen ge
något svar. Jag började fundera på var vi skulle över-
natta, men på något sätt kändes det som om det skulle
lösa sig. Plötsligt fortsatte han där han lämnat vår
konversation: ”Om vi fick skjuts av en köpman skulle
vi vara där på två dagar!”

Jag förstod inte varför han ignorerade järnvägen
som löpte bredvid oss men det kunde vara så att järn-
vägen fanns i min värld och inte i hans eller så tilltala-
des han inte av järnvägen som idé. Jag började bli
hungrig och det kändes som om han kunde läsa mina
tankar. Vi närmade oss några hus. Nu var det sen
eftermiddag. Jag erfor i mina ben att vi hade vandrat
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hela dagen och jag behövde något att äta och dricka.
När vi nådde fram till det första liggtimrade huset
med vasstak kom det ut en bondkvinna och erbjöd oss
mjölk, bröd och ost som förtäring. Med henne kom
några bönder och de samtalade med rebbe som skrattade
gott medan han makligt åt av brödet och osten. Han
verkade vara vid gott humör. Bönderna uppskattade
hans historier och de passade på att lösa problem de
hade grunnat på under den gångna vintern.

”Om tre ägare till ett hus blir osams och vintern närmar
sig, kan de två kasta ut den tredje utan att lösa ut denne
eftersom de är i majoritet?”

Rebbe grunnade länge och väl men sa sedan med viss
eftertänksamhet: ”Om två kvinnor tvistar om ett barn
och bägge hävdar att det är deras, kan du dela barnet?”

Bönderna lyssnade andäktigt när rebbe fortsatte att
förklara: ”Med hus är det annorlunda; de kan såga av
den tredjedel som tillkommer den tredje personen,
med risk för att de alla fryser ihjäl under vintern.”

”Men då är frågan olöslig?”
”Inte alls. De kan såga isär huset men huset har

egenskaper liksom hästen har ben.”
Bönderna nickade – hästen skulle inte vara mycket

att ha utan ben.
”Huset har en spis och en yttervägg.”
Bönderna kunde bara instämma – huset hade en

spis och en yttervägg.
”Äger inte den tredje personen också en tredjedel

av ytterväggarna och spisen?”
”Klart som vodka”, sa en bönderna och de andra

instämde.
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”Så de båda andra får antingen ge den tredje en
tredjedel av murstocken och en tredjedel av ytterväg-
garna, eftersom det kvarstående huset har mer yttervägg
än det som avskiljts, så om det lilla huset som är en
tredjedel av det gamla ges en liten eldstad och en täckan-
de yttervägg som omsluter huset är affären avslutad.”

Bönderna tittade på rebbe som om det skulle
komma mer, och det gjorde det.

”I det andra templet stod prästen tolv meter från
altaret så att han inte skulle vara för tätt inpå gudo-
mens innersta väsen, så tolv meter ska det nya huset
flyttas från det andra huset för att inte andar, själar
och tankar ska beblanda sig och det ska flyttas av den
som påkallar skiljandet av boendet eftersom annars
skulle den som vill fortsätta bo under samma tak
tvingas bära bördan.” Han tittade på de lyssnande
odalmännen. ”Det vore oskäligt att tvinga den som
inget annat vill än leva med sin familj och sina när-
maste att utföra arbetet åt dem som vill skiljas åt.”

Odalmännen funderade en sekund och konfererade
med varandra. Sedan bestämde sig en av dem för att
fråga rebbe till råds i ett praktiskt ärende.

”När på året ska huset flyttas om de vill att det ska
avskiljas?”

”På sommaren efter höet men före sädesskörden
när ni är mätta, starka och kan göra ett gott arbete.
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vodka. Vi tror alltid att vi är unika i vår egen tid – men vår tid är
bara en vind över den historiska stäppen.





Grunden måste hinna sätta sig och huset ska iord-
ningställas före vintern.”

”När ska de som påkallar det senast påkalla avskilj-
andet?”

”Den som ska få sitt liv så förändrat bör ha god tid
på sig att arrangera det som behöver göras och vi
respekterar varandra genom att ge varandra tid, där-
för senast när tre stjärnor kan ses på himlen första
dagen efter påsken.”

”Det är tre månader före innan det ska flyttas!”,
kommenterade en av bönderna som tyckte att det var
lite väl lång tid.

”Men det ger den tredje tid att förhandla om att
sälja sin del till de båda andra och finna ett annat hus
i byn att köpa, eftersom ett delat hus är ett sår i familjen
och ett sår i familjen skär genom de själar som levt och
dött inom husets väggar.”

Bönderna var förstummade. Problemet var löst. Det
var en liten by men det var inte deras enda problem.
Rebbe lovade att på stående fot ta sig an de mest ange-
lägna frågorna som gällde kärlek, äktenskap, levande
boskap och lös egendom. Han var inte den enda reb-
ben som skulle komma vandrande längs den här
vägen. En ny klass bestående av unga pojkar hade
anlänt till studiesalarna i Pinsk efter Sukkot och helg-
erna för att lära sig det som hade funderats ut under
den babyloniska fångenskapen och på södersluttning-
arna av höjderna som sluttar ner mot Kinerret, vad
som hade berättats och retts ut vid källorna i Tzfat och
hur detta kunde tjäna som vägledning för människorna
– särskilt för dem i Vitryssland.
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Bönderna trodde honom inte när han sa att det
skulle komma fler lärda män av hans kaliber vandrande
mot Pinsk under den kommande veckan, så han lovade
att ta samma väg tillbaka och övernatta hos bönderna
på vägen hem om tre månvarv. De var överens. Nu
gällde det att avhandla en man som fortfarande var
utan efterkommande och ville bli löst från sitt äkten-
skapskontrakt; en änka som kastade sina blickar på
grannens okysste son, vilket husbonden inte såg med
blida ögon; en ko som kalvat i grannens ladugård; en
häst som var mer halt än vad den borde vara till det
priset; vem som får fiska vid tvättbryggan i ån; hur
mycket man ska betala de masuriska dvärgarna om de
lagar bröllopsmiddagen och huruvida en som onykter
skrivit på ett äktenskapskontrakt kan tvingas att infria
löftet eller om det skulle vara möjligt för brudgummen
att köpa sig fri om han är fager och bruden något saftig
och femton år äldre. Brudgummen kan tänka sig att
betala ersättning i form av både kontanter och guld
eller att arbeta av sin skuld till sin blivande svärfar,
som förhoppningsvis aldrig blir hans svärfar. När vi
har rett ut detta så ses vi om tre månader och tar hand
om resten, som är de verkliga problemen, sa odalmän-
nen och rebbe kunde inte annat än hjälpa dem. Han
tittade åt mitt håll där jag satt på trappen till ett av
husen längs bygatan och jag kunde bara instämma –
detta var allvarliga saker som måste redas ut. Vem
som helst kan inte bringa reda i dessa bryderier, utan
man behöver en som är vägfaren i den mänskliga själ-
en, vad folk funderat på förr och kommit fram till och
vad G-d tycker om det hela. Rebbe började ta sig an
problemen och odalmännen lyssnade, tittade på
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varandra, grimaserade lite fundersamt eller nickade in-
stämmande. En stämning av uppsluppen lättnad drog
genom hopen eftersom odalmännen hade väntat på att
en lärd man skulle komma vandrande så att de fick
lösa alla dessa problem som de länge grubblat över.

Jag tog emot mer bröd och ett kaggkärl med mjölk
som jag artigt tackade för. Rebbe talade med odal-
männen och Gorms brunn var tom, inget hade kastats
däruti och Mimers brunn flödade över och Mimer
kunde inget göra. Ingen vet hur de falla – ödets lotter.
Livet på landet är tydligen väldigt komplext. Man får
vara tacksam för att man bor i en stad med sex miljo-
ner invånare. Det verkar vara ett riktigt stök med alla
dessa änkor, hästar, katter, kor, bäckar och åar, okyssta
ungdomar, gränsstenar, äktenskap och oslaget hö. Då
är vår egen tid bättre – vi bara drar kreditkortet och
ignorerar vad som händer andra till den dag då vi sitter
ensamma på ålderdomshemmet och förbannar världen
men ingen lyssnar på vårt gnäll, och sedan kommer
dimman in från de masuriska träsken, sveper in över
morgonens daggindränkta gräs, glesar ut allén och vi
ser allt mindre av vad vi trodde omgav oss – Alz-
heimer skalar bort det vi mindes och de vi var tills vi
bara är äppelskruttar av de vi en gång var och döden
har inte bråttom utan låter oss pinas länge och väl i
landstingets regi. Kom inte och säg att G-d inte får
sista ordet – när vi själva åker ner i Gorms brunn.

När de språkat färdigt gjorde rebbe ett tecken att
det var dags att gå, odalmännen vinkade, kvinnorna
gav oss ett paket med bröd och ost att ha på färden
och vi fortsatte vår vandring längs bygatan till dess
leran övergick i jord och vi var tillbaka i stäppens
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utkant där den möter det som marknadsförs som
Europa. Dagen gick, timmarna passerade. Det började
bli kväll. I fjärran skymtade en ny by. ”Låt oss finna
ett fullgott värdshus i den byn”, sa Galitzer rebbe.

Mörkret började närma sig oss. Järnvägen löpte fort-
farande ett par hundra meter norr om oss men den
levde sitt eget liv för vi ignorerade den och den igno-
rerade oss – det kom inga tåg och världen hade inget
annat för sig än att se när inget hördes. När vi kom in
i byn möttes vi av blickar men ingen sa något, det var
bara åsynen av någon utifrån som tilldrog sig upp-
märksamhet. Vi vandrade utmed bygatan för att finna
värdshuset. Ett kvarter bort såg vi något som kunde
vara gästgiveriet, hästar stod utanför en större bygg-
nad och några människor gick in och ut under den tid
det tog för oss att gå bygatan fram. Vi kom fram och
klev in – ett stort öppet rum med bord vittnade om att
vi hade hittat rätt. Gästgivaren mötte oss, en kort och
lite rund man med läderförkläde och mustascher stora
som välansade buskar i förortens borgerliga menageri.

”Rebbe, ni söker ett rum?”
”Ja, om ni har ett!”
”Vi har flera rum med utsikt antingen mot bakgår-

den eller mot vår bygata!”
”Låt oss se vad ni har att erbjuda!”

Vi tittade på ett rum med två sängar, en i vardera hörnet,
några ljusstakar, två tvättfat i koppar, en spegel och ett
fönster som visade sig vetta mot den inte så hektiska
bygatan.
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”Vi tar det!”, sa rebbe och betalade gästgivaren med
tsarens egna mynt.

Rummet var skumt och det mörknade snabbt, vi arrang-
erade så att ljusen tändes och det lilla ljuset bröt skuggor,
mörker och upplyst om vartannat som lågorna fladdrade
till och de stora bjälkarna i taket tycktes hålla samman
världen. Rebbe sa inte så mycket utan grejade med
sina små böcker och saker och verkade fundersam.
Jag sträckte ut mig på sängen som var rätt hårdbott-
nad även med vitryska mått mätt. Det var kanske inte
riktigt som att ligga på en tvättbräda, men bra nära.
Man kan inte få allt. Det är det bärande budskapet i
den här världen och det kanske är lika bra det – att
man inte kan få allt. Om vi fick allt, så skulle vi bara
konsumera det och sedan skulle det vara förbrukat.
Sorlet nerifrån värdshuset började göra sig märkbart
och byn var becksvart utanför vårt fönster som vi
kunde urskilja som en ram med svart innehåll på en
mörk vägg.

Rebbe tvättade sig i handfatet och började göra sig
i ordning för kvällens bravader. Han hade tagit av sig
kaftanen och den långa underskjortan hängde ner med
tofsarna viftande runt när han svängde om sig i det lilla
rummet. Han förberedde sig för att be aftonbönerna
och jag satte mig upp i sängen för att vara lite mer
engagerad och inte verka så loj. Han tittade snabbt
mot mig för att se om jag var klar och jag nickade.
Han började läsa och varje gång han gjorde ett lätt
klickande ljud sa jag ”Amen!” och ljudet var som då
en vattendroppe träffar vattenytan och försvinner. Ljus-
stakarna gav ett knapphändigt ljus men det var i alla

340 jan kallberg



fall nog för honom – eftersom han kunde bönerna utan-
till. Det kunde ha varit värre – energikrisens Polen.

Efter ett tag var vi klara. Rebbe klädde på sig kaft-
anen igen och vi gjorde oss redo att gå ner till själva
värdshuset. Medan han snörde kängorna efter att ha
vädrat fötterna sa han utan att ens titta på mig: ”Om
vi alla gjorde som G-d vill, så skulle det inte finnas
något våld, förtryck och utnyttjande, bara ett överflöd
av lycka och glädje!” Jag funderade på det när han
fortsatte: ”Låt oss nu äta lite soppa och ta en stadig
efteråt!”

Det förvånade mig att han hade en distinkt Brooklyn-
accent trots att han kom från Galicien. Världen är ett
mysterium och vi är antingen en del av dess kärna eller
det frågande ytterhöljet.

Rebbe tyckte att det var dags att gå ner i värdshuset
och aviserade det med en vink varvid han reste sig för
att gå ner och jag slog följe med honom. Vi tog en ljus-
stake med oss och började vår vandring genom husets
gångar och prång. Nedanför trappan ledde en dörr in
till den betydligt bättre upplysta värdshussalen. Rebbe
log mot mig och vi såg oss omkring för att finna ett
bord – inte så svårt då de inte var fler än fem eller sex
som var upptagna.

”Jag kan redan känna lukten av soppan”, sa han till
mig med ett leende strax ovanför en hel slalompist av
vitt skägg. Där satt soldater, smeder, köpmän, vandrare
och mitt ibland dem stod en schäfer som hette Kurt.

Hunden kastade ett öga åt vårt håll men var även
fullt upptagen med att följa med i allt som hände runt

så sänkte jag sovjetunionen 341



borden och lyssna på samtalen samtidigt som han var
beredd att med elektrisk precision direkt kasta sig
efter en bit korv om den skulle slängas i hans riktning.

Kurt kände sig lite mobbad eftersom ingen tar en
hund på allvar.

”Vi kanske skulle ta en fördrink”, sa rebbe och förvå-
nade mig ännu mera eftersom han sa det som om det
vore den naturligaste sak i världen. Servitrisen berättade
snabbt att utbudet var lite enahanda, vodka med tran-
bär, vodka med krusbär och vodka med blåbär.

”Krusbär!”, sa rebbe och jag nickade instämmande.
”Varsin krusbär!”, sa servitrisen.
”Låt det bli två åt oss var!”, lade han snabbt till.
”Fyra krusbär!”, var det sista vi hörde innan hon

försvann.

Vi tog oss en närmare titt på de övriga gästerna. En
klädeshandlare, en grovsmed – han måste vara från
byn eller åtminstone från grannskapet, tre dragoner
med blanka knappar och epåletter samt tre uttröttade
vandrare som såg lite tafatta ut där de så sakteliga
bröt bröd och doppade i soppan. Jag kände att det var
dags för en nypa luft efter det att vi hade sänkt våra
fördrinkar. Rebbe tyckte att det var en bra idé, men
själv föredrog han att stanna kvar i värdshuset och
vila lite efter en hård dag på vägarna. Han ville sitta och
lyssna på vad som sades i värdshuset: det var historier
och hörsägner från hela det vida krais, och han var
intresserad av nyheter. Det fanns inte en plats i hela
provinsen som skulle förbli onämnd under middagen.
Man pratade härs och tvärs mellan borden, mat bars
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in, tömda fat bars ut. Kurt lyssnade förstrött, han var
bara nöjd med att få hänga med värdshusfolket och
sina löss, de sistnämnda påkallade då och då hans
uppmärksamhet och han fick krafsa lite lätt i pälsen.

Jag öppnade den stora ekdörren som ledde till
yttervärlden och där var det mörkt som i en gruvhåla.
När jag tittade upp mot himlen var den klar – stjärnor
lyste mot en bakgrund som verkade enhetlig men som
i det lilla förändrades i detalj för varje sekund.

Jag tittade längs den mörka kontur som sträckte ut
sig framför mig och som var bygatan där man kunde
ana sig till var sidogator löpte in och var farstutrappor
stack ut. Ingen älskar livet som den som ska dö. I fjärran
hörde jag bjällrorna på trojkor som färdades genom
natten. Det började bli kyligt, frosten kopplade sitt
strupgrepp, daggen blev till rimfrost och vintern var i
annalkande. Det enda ljus som syntes var små spår av
stearinljus och oljelampor bakom fördragna gardiner
i de små liggtimrade husen som var uppradade längs
gatan. Kylan kröp utmed väggarna. Bjällrorna hördes
allt närmare men passerade på någon sidogata. Jag
stod kvar i mörkret där jag nu började få tillräckligt
mycket syn för att kunna se hur gatan försvann i fjär-
ran och urskilja husen. Jag bestämde mig för att gå
runt några kvarter. Natten hade klarnat och stjärnljuset
hade nu övertaget över mörkret. Jag gick till byns
ytterkant och mötte där det som en gång varit stäpp,
innan någon satte plogen i jorden och bröt upp den
liksom en skaplig skilsmässa plöjer med sitt åder
genom den yttre hjärnbarken på vår själ. Därefter
reser vi oss upp för att gå vidare i livet i tron att vi är
opåverkade. Landskapet var platt men några träd syntes
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som siluetter mot himlen. Jag hörde fortfarande bjäll-
rorna i fjärran.

Plötsligt märkte jag att järnvägen var borta. Den
fanns inte längre utanför byn. Kanske hade den blivit
stulen – man kan inte lita på utlänningar. Vi behöver
alla en järnväg i våra liv som vi vet leder någonstans.
Ett spår som redan är utlagt för oss – en karriär, ett
giftermål och ett griftetal. När järnvägen är borta blir
vi helt förvirrade, om den läggs ner blir vi deprimerade
och läkemedelsindustrins aktier går upp. Skit samma
– den var borta. Den fanns inte längre. Jag vände om
mot bygatan och värdshuset. Stora saker försvinner
inte så lätt, så jag stannade och vände mig om för att
se efter om järnvägen verkligen var borta. Det syntes
inte ett spår av den. Vi får se i morgon om den ligger
där igen. Kanske någon har lånat den.

När jag klev in på värdshuset sa rebbe att jag hade
varit borta ett tag, men det var inte mer med det.

”Är det kallt därute?”, frågade han.
”Ja tack!”, svarade jag.
”Får jag fyra tranbär!”, sa han till servitrisen.

Jag satte mig ner och lät värmen möta min hud och
kroppen vaknade upp. Rebbe visade upp några kulörta
tyger han just var i färd med att köpa av en handels-
man från Odessa. Han lade ut tygerna på bordet som
var stabilt nog för århundradens soldater, köpmän och
vasaller vilkas huvuden handlöst fallit i bordskivan
efter det att de druckit bort några timmar av den verk-
lighet som för många är enbart grym. Han granskade
noga tygerna och han var nöjd. En piprökande yngre
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dragon vände sig om och började beskåda tygerna
som rebbe hade lagt ut. Köpmannen uppmuntrade
dragonen att undersöka kvaliteten – ty prakten var
redan uppenbar i och med alla dessa vackra färger.
Rebbe lät sina fingrar glida över tyget och han läste av
hur gott arbete det var. Han vände sig mot dragonen
och sade med mänsklig röst: ”Detta skulle göra en ung
kvinna lycklig att få, för att inte tala om vad det skulle
göra henne att få bära ett tyg som detta!”

Dragonen frågade köpmannen om tygets pris i tsarens
rubler och kopek. Om han köpte två, så skulle han få
ett bättre pris.

”En sådan galant dragon, en soldat i tsarens tjänst,
det måste vara många hjärtan som väntar på hans
återkomst. Du gör nog bäst i att köpa två tyger så att
det inte blir osämja mellan dina beundrarinnor!”, sa
rebbe och de båda äldre ärrade dragonerna skrattade
så att kritpiporna gungade till. Klart att en dragon har
en hjärtevän bakom varje stall. Det vet var och en som
sett deras ståtliga hästar frusta och deras epåletter och
baner fladdra förbi.

Den unge dragonen, vars sabel, vapenrock och
gehäng var blänkande nya som om de hade kvitterats
ut från tsarens kvartermästeri samma dag, kände sig
som en riktig karl och att han nu räknades som en
man. Han var inte en dag äldre än sexton år och fjunet
hade just stärkt sig och blivit skäggstubb. Det var första
gången han reste bortanför sin födelseförsamling och
den här resan skulle sluta i evigheten när han plötsligt
ramlade ner i Gorms brunn under en fäktning som
snarare var en skärmytsling än en riktig strid, men den
dagen hade inte infallit än. Då skulle hans gehäng vara
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blodigt och solkigt, vapenrocken sönderriven och sabelns
blodskenor färgade av det som en gång tillhört andra
människor.

Den unge dragonen köpte två tyger av köpmannen för
rubler han fått i sin rekryteringssold. Rebbe log mot den
unge dragonen eftersom han insåg att det var till sin
mor och syster han köpte dessa tyger, men rebbe såg
ynglingens goda hjärta och lät illusionen bestå efter-
som det i slutändan var de som skulle sörja honom.

”Jag köper två av era tyger, men inte till några
unga vackra mör. Jag ska ge bägge till min fru och hon
är lika lastgammal som jag!”, sa rebbe och överräckte
glatt rublerna till köpmannen och klappade den unge
dragonen lätt på axeln. Dragonerna i bakgrunden
skrattade och beställde in mer öl, rökt korv och en av
dem hojtade:

”Två krusbär till rebbe!”

Rebbe tackade dragonerna för gåvan och emottog
dessa två krusbärsvodka med en gest av tacksamhet
mot dragonerna som höjde sina ölkrus till svar. Det
här stället måste verkligen ha världens kortaste drink-
lista, konstaterade jag. Rebbe tog ett djupt andetag
och tyckte att det var dags att äta nu. Vodkan hade
lagt sig tillrätta och han ville inte ha några fler drinkar
eftersom han inte hade någon lust att bli tipsy – sådant
ingår inte i G-ds plan.

Dragonerna betalade krögaren, rebbe betalade för
maten som vi skulle få, nöjd över sitt köp av tygerna
som varit betydligt billigare än om han skulle ha köpt
dem av köpmännen från Vinnitsa, värdshusvärden gav
pengarna till sin hustru som omhändertog medlen
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medan värden langade fram det beställda – öl från
byns bryggeri, korv, bröd, ost och två skålar med
soppa åt mig och rebbe. Det var stor glädje i rummet
och alla var nöjda och trivdes i varandras sällskap.
Kurt fick mer korv än han orkade äta på en gång av
de lite påstrukna dragonerna, vilket stressade Kurt,
även om hundar sällan oroar sig för halsbränna.

”När människor är lyckliga, skrattar och är fyllda av
livsglädje”, sa rebbe, ”då vet vi att vi är skapade till
G-ds avbild!”

Jag kunde inte låta bli att lyssna medan vi åt soppa
tillsammans.

”G-d hatar tråkiga människor, elaka människor och
obildade människor. Vad är hela poängen med allt detta,
Babels torn, Noak och arken, att ösa ut tonvis med
gräshoppor i Egypten och öppna och stänga paradiset,
om ingen lär sig något och uppskattar något av det?”
Jag nickade instämmande.

”Har du funderat på det?”, frågade Galitzer rebbe
medan han smaskade i sig brödet som doppats i soppan.
Jag beställde in en öl. Med en gest frågade jag rebbe
om han ville ha en bärs också ville ha en. Han avböjde
med ett tecken. Tydligen var det nog för kvällen. ”Så
du kan inte vara renlärig och följa G-ds lagar och planer
om du inte skrattar, känner livsglädje och uppskattar
skapelsen – inte bara med bön och tal, utan också med
ditt hjärta!”, lade han till.

Jag var lite bragd ur fattningen och förvånad över hur
starkt han uttryckte detta. Jag visste heller inte hela
historien om bakgrunden till att Galitzer rebbe och
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andra lärda män vandrade från kejsardömets alla hörn
till Pinsk – föga anade jag att det var för att bygga ett
monument, en inspirationskälla, ett bålverk mot
omänsklighet och elakhet, en grundplåt för framtidens
godare och varmare mänsklighet, som byggdes upp
som ett enormt lego, bit för bit, där civilisationens
lärda tankar infogades som tegel i en mur och att detta
var anledningen till att det fanns läsesal efter läsesal
med äldre män som studerat skrifterna sedan barnsben
och som så sakteliga skrev bokstav efter bokstav i det
som skulle bli Bielorusski Talmud.
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Konkreta steg i
sekret riktning

Den dagen då jag anlände som en gul kyckling till Swine-
sund var jag inte ensam om att ha seglat till havs.
Sovjeterna sjösatte sitt helikopterhangarfartyg ”Ivan
Rogov” som skulle bli ytterligare en juvel i den sovjetiska
kronan. Ett superskepp som skulle kunna slåss om herra-
väldet över världshaven. Några år efter ”Operation
Fairytale” hade sovjeterna börjat bygga oceangående
skepp, något som de aldrig hade byggt förut – tidiga-
re flottenheter hade varit bepansrade ekor som sjönk
eftersom de inte trängde undan tillräckligt mycket vat-
tenvikt i förhållande till bepansringens vikt. De flesta
sovjetiska hydrologer hade dött under den stalinistiska
perioden, för Stalin hade ett horn i sidan till alla udda
strömningar – hydrologer, meteorologer och sciento-
loger. Särskilt som han själv var en patologisk galning.
Det var uppenbart att sovjeterna hade gått i fällan
som gillrats efter Vietnam och Grenada. De trodde på
allvar att de kunde ta över världen.

Steg för steg skulle de ta över tredje världen så att vi
i ett slag skulle bli helt utan olja, choklad och strippor
– och därefter kunde västvärlden kollapsa. Reagan
förstod endast den första komponenten – olja. Jag för-
stod vikten av choklad men ansåg att strippor inte var
hela världen. Lecek hade inte hela bilden klar för sig
från början, men den insikten kom som en uppenba-
relse när han bad till den helige Hubertus, fjantarnas
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och dubbelmoralisternas skyddshelgon, vars tumme
var omsluten av guld och en viktig relik i katedralen i
Oliwa. Därefter förstod han sambandet olja-choklad-
strippor som på något sätt avspeglades i hans karaktär.

Våra styrkor började dras samman men sovjeterna
såg inte hotet. Ingen i öst såg vad som var på gång –
inte ens Lecek som var min egen allierade. Han var
bara en polsk vaktmästare med sex års ofullständiga
grundskolestudier, som med nöd och näppe skulle ge
honom ett genomgånget mellanstadium, som missade
sin uppkörning för körkort tre gånger i en övergiven
och avfolkad by vid den ukrainska gränsen.

Jag behövde upprätta ett operationshögkvarter och
jag ville att det skulle ligga på ett annat ställe än i
kyrktornet, dels eftersom Leceks tankevärld i annat
fall skulle smitta av sig, dels av den anledningen att
om säkerhetspolisen slog till mot verksamheten skulle
vår ledning fortfarande vara intakt och vi kunde fort-
sätta anfallet mot Sovjetunionen. Ingen plats kunde
vara mer lämplig än nattklubben Fantom vid piren i
Sopot, vägg i vägg med Grand Hotel, där jag hade full
tillgång till en pir, en strand och ett stort hotell, alla tre
i anslutning till mitt högkvarter. Grand Hotel var
byggt under tyska kejsartiden för Polens överklass – i
brist på Las Vegas. Efter ryska revolutionen blev det
tillhåll för tsarister och rika ryssar på flykt från bolsje-
vikerna. Därefter kom det hertigar, grevar och baroner
– och en chutzpahnik. Jag hade varit på Fantom tidi-
gare och visste att det var ett sluskställe som var att
rekommendera. Detta var mitt ställe. Jag hade så
öppna sinnen att Montana skulle ge mig klaustrofobi.
Jag var inte ensam om att uppskatta havsluften och
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nöjeslivet i Sopot – Wlodek Weirdowitz hade hört
talas om det men Walther Weirdowitz visste hur pucken
drogs där medan Warren Weirdowitz aldrig hade hört
talas om det. Inne på nattklubben blev jag snabbt
kamrat med personalen, garderobiären som kom från
Elblag, servitören från Torun och bartendern från
gatan två kvarter norr om nattklubben. Min första
riktiga flickvän hette Torun. Jag har inte sett henne
sedan 1984. När jag tänker efter var hon inte min första
flickvän utan snarare den tredje, men vi blir fina i kanten
med åren. Det känns som i går men det betyder bara
att jag har förlorat begreppet om tid och längd men
framför allt om kombinationen – tidens längd. Tid är
besynnerligt.

För att arrangera angrepp måste jag ha en struktur,
en slagordning, genom vilket allt skulle falla på plats.
Jag hade redan gjort en enkel skiss, men jag ville
utveckla den. Skissen behandlade det indirekta anfallet.
Jag lät president Reagan sköta avledande operationer,
saker som drog sovjeternas intresse från Östeuropa,
medan påven drog i gång en kampanj om att föränd-
ringens vind hade börjat blåsa och sände ett medde-
lande om det till Östeuropa. Jag måste instruera honom
att använda ett annat kommunikationsmedel än
Bulletiner från Vatikanen för de hamnade staplade under
Leceks bak i kyrktornet. Påven skulle även lyfta det
hela till en andlig dimension genom att kasta in en ny
koordinat – som de hade varken luftvärn, flotta, flyg-
vapen eller stridsvagnar nog att hantera. Detta skulle
leda till stor förvirring inom Röda Armén och fältet
skulle vara öppet för mig. Rätt enkel plan, men även
Karl XII sa att i stridens hetta är det endast de enklaste
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planerna som fungerar. Jag hade blivit tvungen att
begränsa Leceks inflytande för att undvika en predes-
tinerad urspårning. Jag satte Lecek som chef för den
svarta ekonomin och vände hans destruktiva kraft till
ett vapen som jag kunde utnyttja. I efterhand, i det
post-sovjetiska Östeuropa, har Lecek givetvis tagit åt
sig mer ära än vad som tillkommer honom, men otack
är världens lön när man höljer i ryktbarhet och skap-
ligt hedervärd ära en som varit avfallsinsamlare i de
katolska katakomberna. Själv var jag överbefälhavare
– fattas bara annat – med särskilt ansvar för moralisk
korruption, väldigt oväntade spaningsmetoder, social
infiltration och andre man i kommunikationen med
den vars namn vi inte får nämna. Jag ville egentligen
vara förste man, men påven hade ett par understöd-
jande argument: PR-faktorn, igenkänningen hos
befolkningen, mitt behov av kamouflage, att nunnor-
na inte släpper till (den var tung! – fast ”Törstiga häs-
tar dricker mest” – masuriskt ordspråk), den historis-
ka tråden i det publika minnet – men jag tjafsade inte
utan lät honom få vara förste man i relationen med
den galaktiska överhögheten. Jag gillar inte maktspel i
slutna grupper – det blir så surt och tråkigt – så jag
kastade in handduken till förmån för freden och still-
heten i vårt gäng. Jag hade trumf på hand eftersom jag
kände Galitzer rebbe som definitivt hade en satellit-
länk, men han var inte så lätt att övertala att delta i
någon annan plan än G-ds plan så det var lika bra att
lämna prestigen därhän och istället ta tag i uppgiften
att krossa Sovjetunionen.

Det kalla kriget började hettas upp och jag var
efterbrännkammaren som gjorde att det tog fart.
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Påven började sända Lecek hemliga meddelanden i
Bulletiner från Vatikanen men för att den taktiken
skulle fungera krävdes det att Lecek läste, vilket han
inte gjorde, utan jag fick tvinga honom att sitta i kyrk-
tornet och tyda de hemliga budskapen som låg gömda
i bulletinernas ordvindlingar. Påven var polack, Lecek
var polack, de flesta läsarna var polacker med undan-
tag för någon enstaka irländare – därför gavs
Bulletiner från Vatikanen ut på latin. Vilket inte direkt
underlättade för vare sig Lecek eller de andra läsarna.

Nu gällde det att fundera ut hur jag skulle få Lecek
att börja arbeta med att bryta ner samhället. Hans för-
sta uppgift blev att sprida lögner – vilket han direkt
visade stor fallenhet för. Jag anade att den förmågan
låg djupt inbäddad i hans gener. Det skulle förklara
hur hans familj kunnat vara vaktmästare i katedralen
i sex generationer. Hans anfader i katedralen undslapp
tvångsinskrivning till Napoleonkrigen genom att
gömma sig i katedralen där munkarna kände sig nöd-
gade att ge honom en fristad. Efter tre år och fem
månader, i juli 1812, började munkarna tröttna på
hans krav om mat, vin och tidningar medan han satt i
kyrktornet och kände att han hade passerat gränsen
för deras frikostiga godhjärtade generositet. Snorek
Janitorowski, även kallad ”den osnutne” i sin hemby,
fick ett ultimatum av abboten – antingen blev han
anställd som vaktmästare i katedralen, men då måste
han arbeta, eller så kastades han ut på torget och skulle
förr eller senare infångas som desertör och steglas,
kastas i brinnande olja, piskas, få järnspikar inslagna
i knäna och därefter skulle hans köttslamsor hängas
upp på stadsmuren.
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”Låt mig få tänka på saken!”, svarade Snorek.
”Inte länge”, avkortade abboten samtalet med.
”En vecka!”
”Fyra timmar!”

Efter två timmar frågade Snorek om lönen verkligen
var marknadsmässig och på den tredje timmen kom
han med ett motförslag som även innehöll rätten att
tjuvlyssna på bikter och bekännelser. Denna begäran
var lite i saftigaste laget, tyckte abboten, eftersom en
sådan rätt skulle kränka hela samfundets legitimitet.
Men abboten var också pragmatiker och insåg att alla
ändå försökte tjuvlyssna på bikterna och bekännelserna,
så en till kunde alltså knappast vara till skada, det var
som att be att få ta ett extra glas vatten ur havet – så
när arton minuter återstod av tidsfristen hade de kommit
överens. Snorek var nu anställd av Den heliga stolen –
en ställning han frekvent utnyttjade genom att sitta
och fundera istället för att arbeta. Lecek var däremot
mer förfinad än Snorek och föredrog att bara lyssna
till bikter från tjejer i minikjolar och sina kära kollegor.

”Ju mer sälta, desto bättre!”, kommenterade Lecek
bikterna medan han spanade in några nyanlända,
vilka han med ledning av deras kläder, ålder och sex
appeal trodde skulle intressera honom särskilt att tjuv-
lyssna på.

Under kommunisternas välde hade Lecek anpassat
sig väl och ingen kunde säga att han var missanpassad
– han var en lögnare som specialiserat sig på att vara
en utomordentlig ögontjänare. Han hade utvecklat
karaktärsdrag som redan låg fördolda i den polska
folksjälen. Han visste att de kommunistiska agenterna
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fanns överallt – utom i katedralen. Därför hade han blivit
fäst vid den: den utgjorde ett skydd mot omvärldens
vrede – precis som den hade skyddat hans anfader år
1812. Den polska militärdiktaturen var livrädd att
påven skulle organisera ett uppror, eftersom han var
polack precis som de och eftersom de i sann stalinistisk
anda hade gett paranoian ett ansikte, så parkeringen
utanför katedralen var fylld med agenter, informatörer
och uniformerade poliser – men bakom de stora
ekdörrarna hade de ingen insyn. Lecek hade skaffat
sig en dyr hobby – det som katolikerna kallar det heliga
äktenskapet. Det sög ut honom finansiellt. Han hade
all anledning att försöka komma på något som skulle
leda till framgång så att han skulle kunna försörja inte
bara sin hustru utan också ett mer utsvävande liv än
det han hade som skräpsamlare i katakomberna. Han
var en entreprenör som var beredd att slå till när ingen
väntade sig det. Han behövde inspiration. Det skulle
komma med posten, även om det tog ett tag, i form av
Weirdowitzer Geist.

Lecek hade en farbror i Chicago, närmare bestämt
på North Clark Street, och farbrodern brukade skicka
saker till Lecek. Det mesta kom aldrig fram.

Farbrodern försökte oftast skicka tidningar och
böcker så att Lecek skulle få lära sig mer om det stora
landet i väst. Det tog tvärstopp i censuren. Leceks
farbror hade inte så mycket pengar, fast han var en
eftertraktad murare som gjort arbeten i så gott som
vartenda hus mellan Lawrence och Devon, men han
försökte i alla fall skicka ett paket varje månad. Senast
ett hade kommit fram var när Lecek var fem år. Det
var ett misstag och censurchefen den dagen skickade
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en militärpatrull hem till Leceks föräldrar för att hämta
tillbaka paketet dagen efter det att den lille pojken
hade fått sin present.

Paketen som farbrodern skickade redan på 1960-
talet till Leceks far hade innehållit Popular Mechanics,
men de fastnade i censuren eftersom ryssarna var de
bästa ingenjörerna. Så Leceks fader hade fått nöja sig
med att sitta i kyrktornet och läsa – just det –
Bulletiner från Vatikanen. Han berättade dock aldrig
för sin son att det faktiskt fanns en polskspråkig utgå-
va. Hade han gjort det, skulle han ha besparat Lecek
besväret att i tjugo års tid ha försökt tyda de långa
liturgiska harangerna på medeltidslatin med enbart
femårig folkskola till hjälp. En avlägsen kusin till
Lecek avlägsen så till vida att han kom från Lublin,
hade hoppat av till väst när han hoppade i vattnet i
hamnbassängen i Hamburg. Han hade tagit hyra på
ett skepp fullastat med konstgödsel, för konstig skit
fanns det gott om i det kommunistiska Europa, och
när skeppet närmade sig kajen i Hamburg såg han sin
chans att simma i land. Efter att ha reciterat några
polska nationalistiska dikter, såsom ”Gurka, vodka,
fosterland!”, lät han sin kropp falla överbord rätt ner
i Nordsjöns isiga vatten i februari. Han simmade, lätt
chockad av den sjunkande kroppstemperaturen, och
kämpade krampaktigt för varje tag mot friheten. I
bakgrunden hördes jublet från besättningen vilket
enbart bröts av sjökaptenens skrik och den politiske
kommissariens krav på att han skulle återvända och
hot om konsekvenser av hans handlingar. Till slut
nådde han nästan livlös kajen. Han kravlade sig upp –
nu var han i Tyskland, på andra sidan Järnridån. Han
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föll ihop på gatan, genomfrusen och med stor röd
polsk näsa. Som i en film räddades han genom att släpas
in i en portgång och vidare in i bordellens värme där
hans röda näsa borrades in i en barm som tjänat tyska
flottan sedan pansarskeppens tid. Hans vitala delar
masserades snabbt upp till en behaglig temperatur och
han kände sig rätt nöjd – väst var betydligt bättre än
han hade väntat sig. Efter fem minuter ville han ha en
öl och han kände att han var tillbaka på banan.
Bordellfolket var också på banan, tog alla pengar för
de sexuella tjänster som han erhållit och sparkade ut
honom på gatan – hans första möte med kapitalismen
hade milt sagt sänt honom med katapult in i verklig-
heten men förberett honom för ett liv i USA. De följ-
ande tolv veckorna slog han sig på gatuteater och spelade
packad polsk sjöman, vilket han gjorde med perfek-
tion, och till slut hade han återigen ett litet startkapi-
tal. Väl tillbaka i Polen förlorade sjökaptenen befälet
och blev vaktmästare på handelsflottans mekaniska
institut – och bestämde sig för att en dag ta livet av sig
genom att dränka sig i oljetråget till maskineriet på ett
containerfartyg. Hans kropp återfanns aldrig och hans
underhudsfett smörjer fortfarande fartyget – om än
kolvarna knackar lite när ben och brosk flyter upp.
Han hade försvunnit i Gorms brunn, men Lecek var
på väg in i världshistorien. Rättvisan segrar och de
som trodde sig ha något att vinna på att föda det
omänskliga systemet försvinner ljudlöst och är borta –
och vinnaren var den avlägsne kusinen som valde det
iskalla vattnet före förtrycket. Han är nu 55 år och
biträdande chef för en Best Buy-elektronikaffär i
Dubuque, Iowa, som erbjuder allt från diskmaskiner

så sänkte jag sovjetunionen 359



till datorer, bildskärmar och datortillbehör – produkter
han blev introducerad för när han mötte det stora lan-
det i väst.

En kväll på dinern som ligger vid det västra brofästet,
i hörnet Roosevelt Street och Chicago River, mötte han
Leceks farbror, tillika sin egen farbror. Detta inträffade
strax efter det att kusinen hade lämnat Tyskland i början
av 1980-talet för att bosätta sig i USA. Den avlägsne
kusinen berättade för farbrodern att de inte hade fått
något av de paket han hade nämnt i de tre brev, som
enbart var brev, som hade kommit fram. Farbrodern
hade försökt skicka paket till alla sina släktingar och
insåg nu att de hade fastnat i censuren – och att all denna
möda hade varit förgäves. Varenda tidning och bok
hade konfiskerats av den hemliga polisen. Han ville så
gärna överbringa ett budskap om framtid, frihet, opti-
mism och lite inspiration till hemsömnad av baddräkter
inför den kommande säsongen på halvön Hel. Han bryd-
de sig om sin familj som var kvar bakom Järnridån –
att de hade pengar, mat och framtidstro. Efter midda-
gen bestämde de sig för att gå till en tidningsaffär och
välja ut tidningar som de kunde skicka till släkten i
Polen. Skam den som ger sig. Om de lade ner lite tid
och tänkte till, så skulle det nog gå att få igenom några
nyheter till de isolerade släktingarna – tidningsbutiken
hade hyllor med olika tidningar, hundratals, och någon
måste kunna slinka igenom censuren.

”International Bodybuilding?” sa den avlägsne kusinen.
”Nej, det är propaganda, ryssarna är världens

starkaste!”
”National Journal of Brain Science?”
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”Nej, Sovjetunionen har världens skarpaste hjärnor
och vetenskapsmän!”

”Sports Illustrated?”
”Ryssarna vinner alla medaljer; ingen annan är duktig,

vi måste hitta något som de inte har en aning om!”
”Fly Fishing?”
”Perfekt, ser fiskarna små och undernärda ut?”
”De är rätt stora faktiskt, de har fått stora fiskar!”
”Leta vidare och bläddra, de största fiskarna finns i

Sovjetunionen så det går inte heller!”

Kusinen fick plötsligt syn på något bisarrt. En tidning
som var fylld med bilder på pengar, valutatecken och
en massa text som han inte förstod. Det var som om
det vore pengaporr. Han kunde inte riktigt förstå vad
det var frågan om. Den polske kusinen läste sakta
titeln: The Entrepreneur. Entreprenören – den har jag
aldrig hört talas om, tänkte han. I denna ödesmättade
timme uppenbarades den Weirdowitzer Geist när de
minst anade det i en tidningsbutik i Chicago en
aprildag 1982. Det var sent på dagen, men kusinen
tyckte att han skulle visa farbrodern vad han hade hit-
tat, inte för att han hade en aning om vad det var.
Entreprenörskapet hade ingen hört talas om i Östeu-
ropa – det var ett uttryck för fiendens tankar men de
var så fientliga att man inte ens förstod dem. Kusinen
hade nästan givit upp idén om att hitta en tidning som
gick att skicka till släkten, men visade farbrodern tid-
ningen vad han hade funnit.

”Detta är exakt vad de behöver!”, utbrast farbrodern.
”Varför det? De har inga pengar!”, sa kusinen.
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”Just därför!”, svarade farbrodern så högt och snabbt
att pakistaniern som ägde butiken snabbt tittade efter
under disken om hans .38 Special låg där den skulle.
Kärleken må vara global, men misstroendet ligger inte
långt efter. Kusinen stod kvar bland hyllorna bredvid
farbrodern och kände att han var tvungen att hålla
med, för nu bestämde farbrodern. Han förstod fortfa-
rande inte poängen med en tidning med bilder på
pengar. Det var som pornografi, du vill inte titta på
den, du vill vara i eller ovanpå, och inte bara glättat
papper. Han förstår fortfarande inte det. Hans familj
förstår inte varför han sedan flyttade till Dubuque,
Iowa, men vi är alla våra egna mysterier.

Den avlägsne kusinen andades in lukten av tidningens
trycksvärta och absorberades av den Weirdowitzer
Geist och kom att bli den mest kundorienterade säljaren
i hela varuhuset. Han började tro att kunden alltid har
rätt och att all försäljning bygger på att tillfredsställa
kundens behov, och de såg snart upp till honom som
såsom varande en Entrepreneur-In-Residence. Han
gjorde allt för att få sälja.

Hans kundcentrering bara tilltog och han gick från
att vara säljare till att bli gruppsäljledare och sedermera
biträdande affärschef och för varje dag blev han allt-
mer entusiastisk över att tillgodose kundernas behov,
lyssna och gissa vad de vill ha och han ville verkligen att
kunden skulle få vad den ville ha. Han hade snuddat
vid den av Warren Weirdowitz utgivna tidningen The
Entrepreneur och tankarna flödade. En fatal torsdags-
morgon i slutet av 1990-talet kom en medelålders man
med sin hustru för att köpa en laptopdator på Best
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Buy-varuhuset i bibelbältets Dubuque, Iowa. Kusinen
flög fram som ett skott, som alltid angelägen att serva
kunden med blick för deras behov, och han kunde inte
låta bli att försöka tillfredsställa kunden ytterligare
utan ställde en enkel fråga: ”Sir, do you want your
pornography preinstalled on your new HP computer?”

Tre minuter senare stod han med sina tillhörigheter i
en plastkasse på parkeringen och ingen har sett honom
sedan dess. En polack visar sig alltid vara en polack.
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Warren Weirdowitz

När Warren Weirdowitz startade The Entrepreneur i
september 1958 var det hans tolfte affärsäventyr. Alla
de tidigare elva hade gått åt skogen, men Warren var
född entreprenör så han vägrade ge sig utan såg vilka
möjligheter som fanns i detta tolfte projekt och vad
han skulle kunna tillföra världen. Han såg behov där
ingen annan såg dem och han ansåg att han var rätte
mannen att fylla dessa behov. Han var på intet sätt
blyg utan kunde komma med storslagna idéer och
propåer. Det gick till och med så långt att han försökte
få bli professor i kätteri på Oral Roberts University –
eftersom ingen visste bättre än han hur man snabbt
och effektivt kunde avvika från den smala vägen. Han
var djupt absorberad av 1950-talets optimism där allt
bara blev bättre – kylskåp, bilar, radioapparater och en
rymdraket vid namn Sputnik förändrade hela tanke-
landskapet. Nu var det inte bara den här planeten som
kunde nås, eller snarare drabbas, av hans idéer, utan
snart var hela Vintergatan en marknad för entreprenö-
rernas entreprenör. Allt hade nu ett rymdtema – vi
kunde snart köpa rymdfiltar, rymdmat och en rymd-
drink som var ett artificiellt saftämne som låg som
grus på botten av tillbringaren och vägrade blanda sig
med vattnet hur mycket vi än skakade. Den skitiga
industrialismen var på väg att försvinna och det senas-
te världskriget var nästan glömt – nu var det dags att
bygga välfärd och teknologi inför nästa! Warren hade
en vision som han ville förmedla – entreprenörskapets
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stora möjligheter. Eftersom han var djupt imponerad av
sin farbror som aldrig hördes av, Motek Weirdowitz,
funderade han på om inte Self Empowerment Through
Self Centered Entrepreneurship kunde göras om till en
veckotidning, där visdomen pytsades ut i nummer
efter nummer, fylld med levande exempel på hur det
kunde bli när entreprenörskapets principer omsattes i
verkligheten. Det var en mycket bra idé, tyckte han
själv – och det räckte. En entreprenör får inte lyssna
för mycket på andra. De nykläckta entreprenörerna
skulle kliva ur ekorrhjulet och börja importera billiga
kinesiska leksaker till förorten, därefter vinna mark-
nad efter marknad, där gråtande barn frenetiskt försö-
ker montera hjulet som lossnat än en gång, spridande
plastdetaljer över hela golvet för människor att tram-
pa in i fötterna, och med den affärsmodellen skulle
entreprenören bli förmögen, erkänd och få den frihet
i livet han var värd. Då skulle entreprenören ha peng-
ar med vilka han kunde köpa meningslösa saker av
andra entreprenörer som i sin tur skulle köpa dumhe-
ter av andra entreprenörer – och enligt den polska
affärsmodellen som Tzedek Grünberger var mycket
skeptisk till skulle alla bli rika. Våra hem skulle inva-
deras av onödiga uppfinningar och trasiga saker från alla
länder – och detta skulle vara civilisationens klimax
och det var ditåt vi alla strävade.

Vi skulle finna att vår trädgård inte längre var en
trädgård utan bara en yta fylld med prylar och konstiga
möbler i sjabbig plast. Våra garage skulle vara fyllda
av träningsredskap som hade mer gemensamt med
tortyr och råttfällor än med hälsa. Vår dyra spegelin-
klädda solparabol för snabb solbränna skulle bara
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göra vår ytterhud till frasigt bacon – trots allt reklamen
lovade. Vi skulle släppa loss entreprenörerna i oss men
samtidigt bli offer för alla dessa idéer. Det bekymrade
inte Warren Weirdowitz eftersom det viktigaste var att
människan var fri och fick forma sin egen framtid.
Detta utspelades på den tiden då det inte fanns något
samband mellan lungcancer och rökning och ingen
trädgård var perfekt utan DDT. Warren Weirdowitz
var ett geni – mestadels i sin egen värld – och han gav
aldrig upp. Han skulle aldrig acceptera att som Motek
Weirdowitz tillfångatas, sättas i arbetsläger och tving-
as till kommunistisk omskolning. Motek trodde att
man genom anpassning undvek faran. Warren däre-
mot förstod inte faran men hade för lite tid för att bry
sig om vad Engels och Marx hade kokat ihop – han
hade viktigare saker att göra. Det var det som drev
honom att tacka för sig när tyskarna samlade ihop
polska krigsfångar. Han återvände till Chopingatan
och ställde in geväret i källaren. Han hade bättre saker
för sig än att sitta i koncentrationsläger, dödsläger,
arbetsläger och halvtaskiga omskolningsläger. En
entreprenör stänger man inte inne. Till råga på allt
blev han ständigt mobbad av polackerna – trots att
han själv var polsk medborgare. Han hade inte tåla-
mod att delta i dessa destruktiva verksamheter, men
hur kan det komma sig att det var just Motek som
skrev Self Empowerment Through Self Centered
Entrepreneurship – och inte Wlodek som hade varit
bättre lämpad eftersom Motek var mer tillbakadra-
gen? Motek hade mer tålamod – mer komplicerat än
så var det inte och boken var redan skriven när
Wlodek nådde mogen ålder. Den hade skrivits efter
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första världskriget och Wlodek var född den 22 juni
1914 i, just det, Oliwa. Wlodeks föräldrar hade läm-
nat Lodz och flyttat till Danzig strax före första
världskriget.

På Warren Weirdowitz gravsten står det inhugget:
”Warren Weirdowitz * 22 June 1914 † 22 July 1984”,
men det anmärkningsvärda är stenplattan som täcker
graven. Den är så stor att kyrkogårdsförvaltningen var
tvungen att ha ett extramöte för att godkänna texten
på den, där det med tio centimeter höga bokstäver
med guldinläggning står:

”IT TAKES ONLY ONE MAJOR BREAK-
THROUGH AND ALL YOUR PAST FAILURES

WERE JUST LEARNING EXPERIENCES”

Till följd av en ödets ironi kom The Entrepreneur att
bli just detta stora genombrott som gjorde att alla
gamla misstag enbart framstod som erfarenheter på
vägen mot framgången – och Warren Weirdowitz dog
som en förmögen man och framgångsrik affärsman.
Att han blev framgångsrik förvånade storligen hans
första elva affärspartners och även den tolfte, eftersom
denne kände sig intellektuellt förödmjukad då Warren
smusslade undan pengar mitt framför ögonen på
honom och tog illa vid sig av att Warren hade en så låg
uppfattning om hans intelligens och affärssinne. På
sitt förlag var Warren Executive Senior Vice President
– precis som om han hade skrivit ner orden bokstav
för bokstav på tågstationen i Leipzig när han träffade
Tzedek Grünberger – vilket var en rätt pompös titel
eftersom företagets samlade personal endast utgjordes
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av tre deltidsanställda studenter som inte var från orten
och hade detta som ett extraknäck.

Föga anade Warren att hans artikel ”Inspirerande
ögonblick”, som fanns med i aprilnumret av The
Entrepreneur 1982, skulle bli en del av en förändring
som vände världsordningen upp och ner – särskilt som
den artikeln inte skiljde sig nämnvärt från de andra
artiklar han skrivit sedan september 1958. De var alla
likalydande och hyllade dem som gjorde saker – särskilt
om de inte ens tog med de tänkbara konsekvenserna i
ekvationen utan kastade sig hejdlöst framför utveck-
lingens tåg.

Leceks kusin kunde knappast ana detta där han
stod i tidningsbutiken i Chicago och än mindre när de
åt drack kaffe tillsammans efter tidningsköpen, han
och farbrodern, och han inte kunde låta bli att läsa lite
i de tidningar de köpt för att skicka till sitt älskade
fosterland – Polen. Han läste sakta med sin dåliga eng-
elska, eftersom engelska inte var direkt prioriterat
bakom Järnridån, så farbrodern valde att läsa högt för
honom.

”The Entrepreneur, april 1982”, sa farbrodern.
”’Inspirerande ögonblick’, en artikel av Warren

Weirdowitz, författare och trogen entreprenör med
tolv framgångsrika företag bakom sig”, fortsatte far-
brodern.

”Weirdowitz?”
”Volksdeutsch?”, svarade farbrodern med en fråga

eftersom volksdeutsch var nästan som polacker fast
mer tyska – särskilt som de hade varit etniska tyskar
under andra världskriget – och han kunde näppeligen
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vara en av de andra eftersom de alla hade vandrat ut
i de böhmiska nejderna och blivit kastade i Gorms
brunn inte bara av tyskarna utan även av hjälpvilliga
polska och lettiska händer, vilket gjorde att hur det än
var så var denne Weirdowitz definitivt inte polack,
eftersom endast äkta polacker är polacker.

”Ett underligt namn, som om det kom från det innersta
av Masurien!”

Kusinen hade lyckats bläddra lite i tidningen och
kunde inte längre hålla tillbaka en undran.

”Vad betyder entreprenör?”, undrade den lätt för-
virrade kusinen.

Farbrodern började läsa vad Warren hade skrivit om det
än bara var ord som den precision som nästan tjugo-
fem år av evigt repeterande ger hade lärt Warren att
konstruera. Sakta sjönk Weirdowitzer geist in i farbro-
derns sinne och han kunde inte låta bli att hålla med i
de till synes så intelligenta resonemangen som fram-
skymtade.

”Den här mannen kommer att inspirera våra förslava-
de landsmän att resa sig upp och lära dem allt som fri
företagsamhet handlar om!”
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”Fri företagsamhet?”, sa den nu än mer förvirrade
nyanlände kusinen.

”Du kommer att lära dig det!”
”Hur fungerar det?”
”Du ger och tar, men mest tar, annars går det inte

ihop!”
”Som en skojare på svarta marknaden hemma i

Polen?”

Farbrodern hamnade i ett moraliskt dilemma. Skulle
han jämföra fri företagsamhet med svarta börsen, eller
skulle han komma på något nytt?

”Mer som småböndernas marknad!”
”Där de tar fem eller tio gånger mer betalt för de

grönsaker som de kommunistiska affärerna aldrig har!”

Farbrodern hade fastnat i en fälla och eftersom han
var lojal med sitt nya hemland valde han att försvara
den fria företagsamheten och växlade snabbt in på ett
annat spår.

”Kan du skicka sockret?”
”Du svarade aldrig på frågan!”
”Jag betalar för dig!”

Kusinen tystnade direkt eftersom farbrodern hade kom-
munismen i gott minne och fortfarande kunde dess
gyllene regel – hunger tystar opposition. Säga vad man
vill om kommunistiska samhällen – de blir realistiska
i sin verklighetsfrämmande förpackning.
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Walther Weirdowitz

Tyskarna hade intagit Polen och Wlodek satt hemma
på Chopingatan och tittade på hur regnstänken slog
mot fönstret.

”Det gäller att komma på något konstruktivt”, sa
Wlodek till sig själv. Han kände inte till entreprenör-
skapets inre väsen men han var lyhörd för dess pockande.

De etniska tyskarna hade riktigt kaffe, polackerna
hade surrogatkaffe och de andra hade ingenting alls.
Walther kände på sig att detta var starten på en
utveckling som var dålig redan från början och som var
på väg att bli radikalt sämre. Orosmolnen skockades
på himlen. Det drog ihop sig till våren 1940 och Det tyska
riket marscherade för att snart krossa Nederländerna,
Belgien och Frankrike och ge Storbritannien en omgång.

”Jag ska jäklar i mig bli tysk!”, sa Wlodek som om
något sådant verkligen vore möjligt. Han var trött på att
bli mobbad av polackerna och på att tyskarna fick alla för-
delar. Eftersom han var chutzpahnik var tanken inte så
främmande för honom – här gällde det att visa fram-
fötterna. Allt skulle ha slutat här om han inte hade beslu-
tat sig för att ta en promenad nere i samhället Danzig.
Det var visserligen vinter, men inspirerad av världs-
händelserna bestämde sig han för erotiskt Blitzkrieg för
att i alla fall få lite mänsklig värme mitt i allt elände.

”Det ska fanken sitta här och deppa!”, sa Wlodek
och stegade ut i midvinterkölden på väg ner mot
Danzigs centrum. Som i en biblisk uppenbarelse fick
han syn på en affisch på en anslagstavla.
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”Registrering av etniska tyskar!”
Han stannade och tittade länge och väl på lappen.

Adressen hade han ingen aning om var den låg, efter-
som varenda gata hade bytt namn, han var mer intres-
serad av vad registreringen gick ut på. Om man var
etnisk tysk kunde man bli tysk medborgare. Det inne-
bar kaffe gjort på kaffebönor. Det innebar riktigt dass-
papper istället för tidningspapper. Det innebar dubbelt
upp med ransoneringskort, som man kunde använda
till att bjuda brudarna på tobakscigaretter, choklad
och sprit – saker som, med undantag för spriten, var
okända i dessa kristider i det polska samhället.
Wlodek såg bara fördelar. Om han vore tysk, så kunde
han resa till Lodz utan att behöva oroa sig för att
drabbas av tjafs. Kriget hade verkligen stökat till
saker. Detta var en möjlighet som måste tillvaratas,
den kunde helt enkelt inte ignoreras och han kände att
han var den mest som var bäst lämpad att utveckla
möjligheten. Han skrev upp adressen med en blyerts-
penna. Då flög det i honom. Han skulle testa direkt att
vara tysk. Han tittade efter längs gatan om det fanns
någon att fråga och i fjärran såg han en tysk militär-
patrull. Han stegade snabbt dit och sa på tyska: ”Mitt
namn är Walther Weirdowitz, jag avser att registrera
mig som etnisk tysk, ursäkta herrar soldater, var ligger
Kölngatan?”

”Herr Weirdowitz, den korsar Hansagatan och löper
parallellt med Lothringengatan!”

Han blev inte ett spår klokare av detta eftersom han ald-
rig hade hört talas om Hansagatan eller Lothringen-
gatan, vilken ingen annan heller hade, men soldaterna
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erbjöd honom en cigarett och önskade honom lycka
till. De gav honom också sitt erkännande för vad han
måst utstå som förtryckt av dessa polacker. Som en av
de andra hade han känt sig mobbad av polackerna, men
han anade att det inte var det soldaterna syftade på.

Denna oväntade solidaritetshandling gjorde
honom bara allt mer förföriskt övertygad att detta var
hans biljett till choklad, turkiska cigaretter, skor av
riktigt läder och paprikakorv.

Nu var det uppenbart för Wlodek att han måste se
till att han blev tysk. Det var det bästa sättet att klara
sig i det tumult som hade inletts – enligt vad andra
påstår – under övningen då han försvarade kajen i
Westerplatte. Geväret, gehänget och uniformen kunde
gott vara kvar i källaren om han plötsligt måste byta
sida och bli Wlodek igen. Man måste hålla alla dörrar
öppna här i livet om man ska klara sig, resonerade
Wlodek.

Han bestämde sig för att redan nästa dag leta rätt
på Kölngatan och registrera sig som etnisk tysk. Om
det inte gick, så hade han i alla fall försökt. Det var
det värt – ransoneringskort; fria resor utan stök; cho-
klad och cigaretter. Hela detta världskrig skulle bara
passera och han skulle lugnt sitta mitt i och se på.
Riktigt så blev det inte men planen verkade väldigt bra
just den dagen.
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Tyskarna hade allt men Wlodek hade ingenting. Han började bli
riktigt avundsjuk. De polska ransoneringskorten berättigade till
knäckebröd gjort på stampad trossbotten medan de tyska gav
kött, smör, cigaretter, choklad och bröd med russin i. Wlodek
kände frestelsen krypa i kroppen – hur skulle han komma åt allt
detta?





Dagen efter fann han Kölngatan och det var inte
svårt att se vilken byggnad som var den rätta, med tio
draperade hakkorsflaggor hängande från balkongerna.
Han stegade modigt in, vakterna frågade om hans
ärende och han berättade stolt att han var där för att
registrera sig som volksdeutsch.

”För chokladen och cigaretterna!”, tänkte han i sitt
stilla sinne. Galitzer rebbe ansåg att just detta var hans
största brist som människa – denna ohöljda egoism
som saknade motstycke. Kan vi hindra människor att
tänka kortsiktigt utan hänsyn till andra? Givetvis inte
– det är det hela den fria viljan går ut på. Nästa fråga
– hur mycket ska vi som människor behöva betala för
att få ha våra kollektiv intakta, varför ska vi betala ett
högt pris för idealism? Det enda som verkar vara
genomgående i historien är våld, förtryck och utnytt-
jandet av andra – så om ingen står upp för värdering-
ar och det som är rätt, hur ska man kunna kan man
förvänta sig en förändring? Sådant filosoferande låg
långt bortom Wlodek Weirdowitz tankevärld. Han
brydde sig helt enkelt inte – nu gällde det ransone-
ringskort och choklad. En vakt ledde honom till ett
kontor. Dörren stod på glänt och där inne satt en
underofficer bakom ett skrivbord. Denne vinkade in
Wlodek och Walther väntade i rummet intill.

”Vem är ni?”
”Wlodek Weirdowitz!”
”Och ni är här för att registrera er som folktysk?”
”Exakt!”
”Ni ser inte ut som en volksdeutsch!”, sa fältväbeln,

som senare kom att identifieras som Karl-Heinz Uhlmann
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vid en likräkning utanför Leningrad strax innan ryss-
arna med schaktgrävare försökte massera ner hans
stelfrusna lik i en nyss uppsprängd håla. Ryssarna sket
fullständigt i vem han var, de var mest förbannade på
att armarna spretade ut och vägrade gå av fast de var
frusna, så att hans lik tog för mycket plats i hålan, och
de fann hans namn då de gick igenom hans tillhörig-
heter och fick ta till plåtsaxen för att klippa av fingret
för att få av guldringen. De läste knappt namnet, utan
vände på och bröt hans id-kort för att se om det inne-
höll gömda kontanter eller något annat intressant –
precis som om ryska soldater skulle kunna handla
med Reichmark. Ibland har stjälandet ett egenvärde
ett värde i sig. Det var ett av de ryska karaktärsdrag
jag identifierat som åttaåring och redan då beslutat
mig för att utveckla – det fanns en grogrund för för-
ändring om deras lumpna karaktärer aggregerades i
en laserstråle som kunde svetsa sönder de största sam-
hällskonstruktionerna. Hade Wlodek vetat vilket
Karl-Heinz Uhlmanns öde skulle bli hade han kanske
känt medlidande eller så hade han som Walther varit
för cynisk för att reagera – Warren hade sett en affärs-
möjlighet i att sälja plåtsaxar till sovjetiska soldater
eftersom det med alla högar av frusna lik måste finnas
ett behov att få loss det vi värderar högst – en ring av
guld med en tunn salamiskiva i efter klippet.

”Jag är definitivt en volksdeutsch!”, sa Wlodek och
mobiliserade hela sitt uttal på Galitzer Deutsch. ”Jag
härstammar i rakt nedstigande led från de teutoniska
riddarnas amorösa affärer i korstågens kölvatten och
vi har upprätthållit tyska traditioner och tyskt leverne i
generationer!”, sa vår chutzpahnik utan darr på rösten.
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Uhlmann rynkade ögonbrynen lite men plötsligt bör-
jade han tro Wlodek. Han tog en extra titt på igenkän-
ningskortet för övermänniska och undermänniska.
Efter att ha konsulterat igenkänningskortet kom han
fram till ett beslut – Wlodek Weirdowitz var volks-
deutsch.

”Imponerande!”, sa fältväbeln med samma övertygelse
som Warrens tolv affärspartner innan de blivit hans
affärspartner.

”Jag vill ha mitt förnedrande namn utbytt!”
”Wlodek vad?”
”Walther!”
”Wlodek Walther?”
”Nej, Walther Weirdowitz!”

Warren sjösatte sin största lögn någonsin, dejtande
inräknat, och efter kriget kände han inte till något
annat än lögner men han hade i alla fall överlevt. Det
var mer än man kunde säga om den hygglige Motek
eller om denne formelle Uhlmann framför honom.

”Mina föräldrar kallade mig Walther Weirdowitz,
men polackernas etniska rensningar och förtryck av
allt germanskt tvingade mig att kalla mig Wlodek!”
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Fältväbel Uhlmann tittade länge och väl på igenkänningskortet
för övermänniska och undermänniska. ”Herr Weirdowitz är för-
baskat lik en av högerspaltens untermensch – men fanken, det
är Führern också!”, tänkte Uhlmann, och tog således parti för
den stackars trakasserade tyske patrioten Weirdowitz som hade
levt under slavernas förtryck. Den sekunden avled Wlodek
Weirdowitz och Walther Weirdowitz föddes.





”Ah, ach so!” Plötsligt förstod fältväbeln vad den
stackars Walther blivit utsatt för. Fältväbeln Uhlmann
förstod engelska tillräckligt väl för att inse att enbart en
sann tysk som var fast förankrad i det teutoniska kultur-
arvet där valkyriorna red på vinden skulle fortsätta heta
Weirdowitz utan att ens försöka ändra namnet lite.
Walther var tysk, det rådde ingen tvekan om det, och
började fylla i blanketterna. Wlodek hade memorerat
sin adress i Det tyska riket – Wagner Straße 12, Zopot.

Med torr gom, som alkoholisten när han ser system-
bolagskassörskan hämta och ställa fram helröret, såg
Walther hur fältväbel Uhlmann plockade fram ett
grönaktigt splitternytt Deutsches Reich Reisepass.

Uhlmann började fylla i Walthers data, adress och
andra uppgifter. Han frågade snabbt om Walthers
längd. Därefter tog han fram två stämplar, tog sats
från axelhöjd och stämplade med två slag,

Bom,
Bom,
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in Walther Weirdowitz i den tyska Kulturboden, Volks-
boden, Sprachboden, Det tusenåriga riket och den
tyska folkgemenskapen och gav honom rätten till livet
fram till mötet med de allierade eller Röda Armén – vilka
som nu kom först. Men det var för stunden av under-
ordnad betydelse för Walther.

Walther tackade Uhlmann för dennes hantering
och tid; Uhlmann önskade Walther lycka till och för-
säkrade honom om Det tyska rikets uppskattning för
att han hade valt att erkänna sig som tysk och bekräfta
sitt tyska ursprung, övermänniskor emellan. Det lilla
som fanns kvar av Wlodek ville fråga om och när man
får chokladen och ransoneringskorten men Walther
kände att det kanske vore att utmana ödet lite väl
mycket.

Han hade nått dit han velat – han var nu en värde-
full tillgång i den germanska genpoolen. Han lämnade
kontoret för att återvända hem, men som nybliven
övermänniska behövde han inte längre stryka längs
väggarna, orolig att bli trakasserad, så han bestämde
sig för att spatsera lite på stan – för nu var han univer-
sums härskare eller i alla fall en fullvärdig medlem av
härskarrasen. Det kändes faktiskt annorlunda men det
var inte så dåligt – nu kunde han av hela sitt hjärta se
ner på polackerna som de hade sett ner på honom. Det
kändes befriande. Väl framme på torget stannade han
upp och slog ut med handen och sade till sig själv om
de polska rödbetshandlarna mittemot:

”Jag är universums härskare och dessa är mina
husdjur!”

Han skrattade gott inombords men insåg själv att
detta var en lögnaktig tillvaro som kunde förändras om
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hans lögn uppdagades. Det var första och sista gången
Warren Weirdowitz verkligen funderade över konse-
kvenserna av sitt agerande. Under våren 1940 kände
han att det började bli osäkert för honom i Danzig,
han blev tagen för att vara något annat än tysk, och
därför reste han för att tillbringa sommaren 1940 i
Stettin där hans tyskhet aldrig skulle ifrågasättas. När
han återvände från sommaren i Stettin och inför den
illvillige hyresvärden fick låtsas vara en släkting och
att Wlodek ljutit hjältedöden, inträffade något som
han aldrig trott skulle inträffa. Det kom ett rekom-
menderat brev från Berlin i namnet Walther Weirdo-
witz. Portvaktstanten, som hört en hel del förklaringar
från Wlodek, brydde sig inte ens om att fråga om
orsaken till detta. Hans plan hade fungerat perfekt
fram till just denna dag. Brevbäraren knackade på hos
Wlodek som plötsligt insåg – han var inkallad!

Han hade aldrig tänkt tanken att en tysk skulle
kunna bli inkallad under andra världskriget!

När Walther sakta läste sin inkallelseorder, med ett
öga slutet och ett öppet, möttes han av texten:
Specialist, 223:e självständiga specialförbandet. Han
fortsatte att läsa. Han skulle inställa sig vid kasernerna
i Hinterüsterbehrnachlitz, i Bayern eller Österrike, allt var
ju Tyska riket nu, och han kunde använda inkallelse-
ordern som tågbiljett. Han hade rätt till mat och kaffe
på vissa angivna hållplatser och stationer längs resvä-
gen – alla namnen var helt okända, med undantag för
Leipzig. Den staden hette tydligen fortfarande Leipzig
men den hade ju legat i Tyskland redan från början så
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det namnet behövde de inte ändra. Walther kände sig
mycket besvärad av att ha blivit inkallad – det var ju
livsfarligt. Han gillade verkligen inte idén att vara spe-
cialist i ett specialförband. Det lät som självmord
redan där. Ingen som vill hålla låg profil i ett krig bör
hamna i något som börjar med ”special” – det är lika
givet som gurka i glasburken.

”Jävlar!”, sa han till sig själv och sparkade till dörr-
karmen. Han blev ännu mer upprörd när han insåg att
”specialist” och ”specialförband” nämndes sex gång-
er i inkallelseordern, och han kände sig redan avliden.

Han skulle dö för ingenting, hans familj skulle för-
skjuta honom – eftersom Wlodek levde i tron att hans
familj fortfarande levde – och hans kvarlevor skulle
placeras på en krigskyrkogård i Frankrike där hans
gravsten skulle fyllas av graffiti och ”arsle” och ”jävla
as” skulle stå felstavat på franska.

”Skit!”, sa Walther och slog upp en grogg baserad
på groggvirke som tyska vetenskapsmän uppfunnit i
krigets bakvatten för att få användning för lokala
resurser som torkade torskfenor, rutten pumpasaft
och rostade ekollon, toppat med ett stänk vodka till
en njutbar grogg.

Detta var början på Warren Weirdowitz resa till
Amerika, en resa som hans tolv affärspartner önskade
att han aldrig hade gjort. Han var tvungen att nå
Hinterüsterbehrnachlitz inom tre dagar. Detta var
innan de allierade började bomba Tyskland. Därefter
tog samma resa trettio dagar.

Han tyckte att det var orättvist. Detta var inte hans
krig. Det var tyskarnas. Han behövde tänka positivt
och han kom att tänka på Motek Weirdowitz och hur
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han vände något negativt till något positivt. Under
den polska republikens första år, på 1920-talet, hade
affärerna inte gått så där alldeles lysande och av en
händelse fick Motek behålla en skrivmaskin han hade
fått som pant för ett lån. Han ville göra något mer
med skrivmaskinen än enbart sälja den till underpris.
Han tittade på hur utbudet av polska böcker såg ut
1923 när han satte sig ner för att skriva: Så bygger du
ditt eget lerhus, Gurkrätter – polsk gastronomi,
Hästhandelns ABC och Hembränning för nybörjare.
Men Motek hade något viktigare att berätta: allt han
hade lärt sig av affärer, hur man gör affärer och vad
som driver en affärsman. Han ville skriva en bok för
entreprenörer. Ordet hade han snappat upp i en ame-
rikansk tidning som av någon anledning passerade
Lodz. Ordet Entrepreneur – det lät så utomordentligt
bra, som connoisseur fast i affärer. Han visste att ord
med klass sålde bättre än de som saknade klass. Self
Empowerment Through Self Centered Entrepreneur-
ship hade allt en bra titel behöver. Den var på engelska
– och all affärslitteratur som säljer är på engelska, dess-
utom låter det häftigt – medan själva texten var på pols-
ka. Folk köper den för titeln, det räcker, tyckte Motek.

Self Empowerment Through Self Centered Entre-
preneurship var en mycket stark titel som gav kraft åt
budskapet – en titel som man inte alls förstod i det
bondeaktiga och underutvecklade Polen på 1920-
talet, men det är just det vi inte förstår som attraherar
oss mest. Detta kom givetvis att få vittgående konse-
kvenser som nådde ända till Wall Street och Justin T.
Nockelbergh, IV som just tagit över affärsimperiet
efter Justin T. Nockelbergh, III. Miljoner polacker
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läste Moteks bok och han tjänade rejält med pengar –
om än polska zloty som nästan bara duger att köpa
gurka och vodka för. Polackerna började bli entrepre-
nörer utan att egentligen förstå vad det innebar. Det
tog något år innan de hade tillgodogjort sig texten,
men när den väl fått fäste i den polska folksjälen eska-
lerade entreprenörskapet snabbt. Folk började göra
affärer med varandra utan koppling till verkligheten
och den polska ekonomin gick från pyramidspel till
korthus.

Inledningsvis var detta inget problem, men den 1
augusti 1929 fick Motek en fråga om de affärsmodel-
ler han skisserat så skarpsinnigt i sin bok, och han
kunde inte svara. Det fanns ingen affärsmodell. Det
var bara illusioner som han levererat när han behövde
pengar och ville få ut något mer av skrivmaskinen än
dess faktiska värde som mekanisk pryl.

Han hade sålt får, hästar, avlagda kläder och lump,
men efter det att han hade fått skrivmaskinen ville han
göra något större och inträda i informationssamhället.
Han visste att om han sa det alla redan visste skulle
ingen betala utan han måste sälja kunskap som ingen
annan hade – då skulle de betala. Men eftersom han
själv inte visste något som de andra inte redan visste
hade han ett problem. Enligt en känd oberschlesisk
tradition tänkte han till och kom på det han hade vän-
tat på – han kunde ge sig in på okänd mark och skarva
saker och ting. Så snart boken vinna spridning börja-
de efterfrågan stiga i det polska samhället. Politikerna
tolkade det som ökad välfärd och hetsade entreprenö-
rerna att bli alltmer vågade och Motek Weirdowitz
kunde inget annat göra än åka land och rike runt –
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Lublin, Katowice, Lemberg och Kowel – och signera
böcker och ta emot folkets jubel. Det var som en
gräsbrand som spred sig över stäppen. Det fanns inget
slut och ingen ände på det. Ryktet om snabba pengar
och oändliga möjligheter omfamnade hela det polska
samhället och det spreds över världen i form av en
högkonjunktur vars like inte skådats sedan den första
moderna kondomen uppfanns 1883 och priserna på
indonesiskt och malajiskt gummi sköt i höjden – till de
nederländska och brittiska kolonialherrarnas stora
lycka.

Allt var bara ord och det fanns egentligen inga
köpare av allt det entreprenörerna trodde sig ha sålt.
Ingen skulle ha genomskådat det, om inte en represen-
tant för ett amerikanskt investmentbolag hade blivit
utsänd till Polen som företrädare för – just det – Justin
T. Nockelbergh, IV. Efter en längre tid kom det ett
brev postat i Polen, vi vet varför, till kontoret på Pine
Street, nedre Manhattan, New York. Det innehöll
bara ett fåtal meningar.

Käre Justin:

Det är min sorgliga skyldighet att så som er lojale
anställde, och med er tillåtelse även er vän, informera
er om sakernas tillstånd här i Polen. Det finns ingen
efterfrågan på den fabrik vi nyss byggt i Lodz och dess
produkter. De order vi har fått från de så kallade själv-
centrerade entreprenörerna är innehållslösa. Det är
förorder som när de levereras varken löses ut eller
betalas. De första beställningarna vi skickade som mot
postförskott kom tillbaka.
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Vänligen sänd instruktioner för fortsatt agerande. Vi har
1 231 personer på lönelistan och medel att betala nästa
veckas lön. Det är mitt råd till er, käre Justin, att omedel-
bart stoppa produktionen och stänga fabriken. Vi är inte
de enda som drabbats. Här i Polen har hundratals indu-
strier och entreprenörer lagt beställningar i USA, Eng-
land, Tyskland och Frankrike och allt baseras på en
efterfrågan som inte existerar annat än i fantasin. Det är
bara en tidsfråga när de större amerikanska företagen ska
inse att deras orderböcker i verkligheten är tomma.

Er ständigt lojale, med er tillåtelse vän,

Tzedek Grünberger

Tzedek hade gått till det polska postkontoret vid Stare
Rynnek, det gamla torget, i Lodz och avsänt brevet till
Justin T. Nockelbergh, IV, den 7 augusti 1929. Han
betalade extra för ”Express”, ”Schnellpost”, ”Rekom-
menderas”, ”Air Mail”, ”Assureras”, ”Med kurir”, ”För-
säkrad försändelse”, ”Prioriterad post”, ”Snabbast –
garanterat” och ”Poczta Polska Mega-Express”. Det
var inte billigt, men det var värt varje zloty att få bre-
vet till Justin så snabbt det bara gick, tänkte Tzedek.
Det slängdes direkt i en kartong med tidningar, torka-
de snorpapper, lite andra brev och skräp. Efter två
veckor tilldrog det sig en brevbärares intresse eftersom
det var stämplat ”Express”, ”Schnellpost”, ”Rekom-
menderas”, ”Air Mail”, ”Assureras”, ”Med kurir”,
”Försäkrad försändelse”, ”Prioriterad post”, ”Snabbast
– garanterat” och ”Poczta Polska Mega-Express”.
Denne öppnade kuvertet i jakt på kontanter eller
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checker men eftersom det bara innehöll ett brev släng-
des det tillbaka i skräphögen taskigt återförslutet.
Efter ytterligare knappt tre veckor trycktes det in i ett
skåp tillsammans med allt annat skräp under polska
Postens generalinspektörs inspektion för att sedan
direkt därefter släppas ut på golvet igen. Till slut tog
sig brevbärarna på kontoret vid det gamla torget i
Lodz samman och skickade brevet vidare den 8 sep-
tember. Då hamnade det i händerna på – polska järn-
vägen. Resten kan ni bara tänka er och efter tre veck-
or hade brevet nått den tyska gränsen – en resa på
femton mil. Väl i tyskarnas förvar nådde brevet
Hamburg på två dagar där det lastades på det tyska
ångfartyget ”Breslau” med destination New York.
Sjömännen skyfflade kol dag och natt tills de kunde
känna lukten av Brooklyns bagels.

Den 22 oktober 1929 nådde ångaren New Yorks
hamn och la till vid pir 54, och när Tzedek Grün-
bergers brev langades av sjömännen över till de vänt-
ande postiljonerna var det efter midnatt och exakt 17
år, 6 månader och 6 dagar sedan de överlevande från
”Titanic” landsteg på precis samma kaj – efter det att
de hade fraktats dit av ångaren ”Carpathia”.
Sambandet är uppenbart – en olycka kommer sällan
ensam och det finns alltid en koppling till Polen. Och
det är bara början: år 1766 tog britterna bort den så
kallade ”Stamp Tax”, vilket till slut ledde till den ame-
rikanska revolutionen – eftersom kolonialisterna lyck-
ades få den brittiska kronan att vika sig och kolonial-
isterna kände att de kunde ta sitt eget i sina egna hän-
der för första gången. Exakt samma datum 1941
utnämnde Josef Stalin Zjukov till armégruppchef, och
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Zjukov mötte sitt öde i Breslau – den stad som ångaren
som förde Tzedeks brev till New York var döpt efter.
Vilken dag anlände brevet som annullerade ”Stamp
Tax” – den 23 oktober 1766, samma dag – och vad
hette det brittiska örlogsfartyget som bar fram posten
om inte ”Tatar” som i tartarbiff. Det finns ett sam-
band bara man söker efter det. Det finns en gudomlig
symmetri detta skeende som man endast kan skärskåda
efter att noggrant studera dess detaljer från Kowel,
Grodno och till Fjärrmasurien.

Zjukov förstod inte varför han plötsligt drabbades
av detta bakslag i Schlesien – Festung Breslau – efter
att ha segrat vid Stalingrad och klarat av tyskarnas
motoffensiv vid Kursk efter ett plötsligt och oväntat
underrättelseöverläge – men det handlade inte bara
om Polen och tartarbiff, utan när vi masserat ner allt-
sammans och tittar i botten på skålen så kvarstår
enbart den Weirdowitzer Geist. Festung Breslau var
ett möte som fick kosackerna och horderna med T-34-
stridsvagnar att fullkomligt tappa intresset för kriget
under några månader, till de tyska försvararnas förvå-
ning, men det var även det sovjetiska systemets första
möte med Weirdowitz affärsfilosofi – denna gång diri-
gerat från ett krigsfångeläger i Frankrike. Kosackernas
förnedrare stod inte vidare högt i kurs efter detta –
fast ryssarna förstod aldrig vem som var vem av de tre
– Wlodek, Walther och Warren.

Tidigt på morgonen den 23 oktober 1929 anlände
posten till Justin T. Nockelbergh, IV:s huvudkontor på
Pine Street och sorterades raskt, även om den var så om-
fattande att postbuden var tvungna att sätta sig ner och
ta en öl efteråt. Ett av postbuden hade nyss invandrat
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och var mest förvånad över att alla brev kom fram –
världen är ser så annorlunda när vi väl börjat resa och
se hur andra gör. Postbuden sorterade breven i olika
prioriteter där breven till Justin T. Nockelbergh, IV
själv hade absolut högsta prioritet. När de tio säckar-
na post var färdigsorterade rusade en tonåring i keps
uppför trapporna till Justin T. Nockelbergh, IV:s
sekreterare som var åtta till antalet och alla satt i ett
stort rum utanför hans executive suite. Den äldsta av
sekreterarna, som Justin T. Nockelbergh, IV hade ett
stort och skapligt oreserverat förtroende för – Marge
– gick igenom posten och med vana ögon fastställde
hon utan att öppna dem hur viktiga de enskilda breven
var bara genom att känna igen avsändarnas skrivstilar.
Hennes flinka fingrar tvärstannade vid ett brev avsänt
i Lodz. Det kunde lika gärna vara avsänt på månen
eller i Marianergraven – det var egalt – men handstilen
var tveklöst Tzedek Grünbergers. Marge vände sig
snabbt till en av de yngre sekreterarna: ”Det medelstora
silverfatet med diamantinfattade kant!”

Detta drog givetvis ut på tiden eftersom fatet var
dyrbart och inlåst för säkerhets skull – även livet som
stormrik har sina baksidor. Hon fick fatet och kon-
trollerade att det var välputsat.

”Jag tar det till Justin T. Nockelbergh, IV själv!”

Hon öppnade den stora ekdörren till Justin T.
Nockelbergh, IV:s privata kontor. Den var gjord efter
en förlaga stadsporten till den tyska staden Magde-
burg innan den brändes ner under trettioåriga kriget.
Justin T. Nockelbergh, IV var intresserad av gamla
kopparstick och brukade beställa de konstigheter som
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han såg däri – vilket förklarar ett antal malplacerade
romerska palats och tyska riddarborgar utmed
Hudson River.

Marge sa ingenting när hon räckte över fatet och
sakta sänkte det mot hans skrivbord. Justin T.
Nockelbergh, IV visste att det var viktigt eftersom
Marge var tyst.

”Tack, Marge!”
”Varsågod, sir, om det är något ni vill så är vi bered-

da att stenografera!”
”Tack!”

Marge gick tillbaka ut till de andra sekreterarna som
anade stundens allvar. Justin T. Nockelbergh, IV var
en stor karl som börjat anlägga skägg och var oro-
väckande lik Theodore Roosevelt – och detta utspelades
långt innan DNA kom att stå för något annat än ”Den
nakna aktrisen” – en samlarserie franska kort. Justin
T. Nockelbergh, IV hade ärvt miljoner och miljarder,
enbart genom att vara just den fjärde, men han visste
även när man skulle dra sig ur affärer. Han öppnade
sakta brevet från Tzedek och läste stillsamt. Sedan
ringde han efter Marge och frågade med mjuk röst om
han kunde få ett glas vatten och en fyrdubbel martini.
Marge som hade varit med förr visste direkt att nu
skulle det fattas stora beslut så hon såg till att det
begärda serverades omgående och satte sig därefter i
Justin T. Nockelbergh, IV:s arbetsrum med stenogra-
fiblocket i högsta hugg. Justin T. Nockelbergh, IV
drack makligt vattnet och den lilla skvätten martini
och för första gången sedan sekreterardagen för tre år
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sedan tog han sig för att småprata lite med Marge om
hur det var i familjens hus på Staten Island och hur
gamla hennes barn var nu. Efter fyra minuter var
Justin T. Nockelbergh, IV:s behov av mänsklig kon-
takt tillgodosedda; han hade fått tala med en med-
människa – nu var han tillbaka på sin egen arena och
Marge kände det direkt.

”Kalla in alla vice presidents, alla chefer för de business
lines vi har!”

Marge skyndade ut ur rummet och sekreterarna skred
omedelbart till verket genom att försöka få tag i de
olika avdelningarna på telefon och om det inte gick
rusa iväg genom huset för att få fatt på cheferna. Alla
chefer i hela huset visste att när en av Justin T.
Nockelbergh, IV:s sekreterare kom in genom dörren
betydde det att man var antingen avskedad eller
befordrad – eller så skulle Justin T. Nockelbergh, IV
störta en kontinent eller en stat i fördärvet. Cheferna
släppte allt de hade för händer, rättade till slipsarna,
kontrollerade att kostymerna var rena och välstrukna
och slungade sig sedan handlöst genom trapphusen för
att bli först att nå fram till Justin T. Nockelbergh, IV
och visa sin lojalitet med Justin T. Nockelbergh, IV:s
familjestiftelse med sju hundra tillhörande bolag i
affärsvärldens alla olika former av konstellationer.
Det måste vara något stort på gång, som när Justin T.
Nockelbergh, II drog in krediterna för sydstaterna och
avslutade det amerikanska inbördeskriget på mindre än
tre timmar, eller när Justin T. Nockelbergh, III köpte
optioner av Storbritannien i kakao, kaffe, kryddor och
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guld – som de inte kunde lösa in den septemberdag
1886 då Justin T. Nockelbergh, III begärde att de skulle
lösas in, vilket tvingade Storbritannien att omedelbart
kolonisera Afrika från Guldkusten till Natal, från
Zanzibar till Nigeria för att få fram all kakao, allt
kaffe, alla kryddor och allt det guld det plötsligt var
skyldigt Justin T. Nockelbergh, III och allt detta till ett
par hundra miljoner afrikaners stora förvåning.

Tzedek Grünberger var Justin T. Nockelbergh, IV:s
”okände” halvbror – om någon kan anses som okänd
efter att ha fått tre universitet uppkallade efter sig, fri
tillgång till några av de kopparsticksinspirerade
barockpalatsen utmed Hudson River, ett krypin på
Park Avenue och status som statsöverhuvud för en
europeisk centralmakt. Han var likväl ”okänd” i de
officiella sammanhangen. Tzedek omnämndes inför
Justin T. Nockelbergh, IV av personalen alltid som
”Er förtrogne vän, herr Tzedek Grünberger” och alla
var nöjda med upplägget. Justin T. Nockelbergh, IV
hade ingen annan släkt. Sin egen hustru kände han
ingen egentlig förtrolighet för – de avhandlade allt
genom Katz, Katz, Katz, Schapiro & Goldstein efter-
som Justin T. Nockelbergh, IV inte tog några risker
med familjeförmögenheten. Redan som tonåring hade
Tzedek visat sig vara mycket annorlunda – med stor-
företagandets och dess verklighets mått mätt.

Tzedek var medicinskt förhindrad att ljuga – han
kunde aldrig ljuga. Detta gjorde det alldeles omöjligt för
honom att ha en position i företagsvärlden. Tzedek
var fysiskt handikappad på så vis att han alltid talade
sanning. Justin T. Nockelbergh, IV säkerställde att
Tzedek aldrig träffade hans kära hustru eftersom hans
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kära hustru kunde ställa frågor som Justin T.
Nockelbergh, IV inte ville ha besvarade. När detta väl
var ordnat hade han säkerställt att han alltid skulle stå
på god fot med herr Grünberger. Det fanns dock för-
delar med detta hans handikapp.

Justin T. Nockelbergh, IV skickade alltid sin halv-
bror, tillsammans med ett rekommendationsbrev för
sin högt ärade och uppskattade vän herr Grünberger,
för att undersöka hur saker verkligen låg till, och
Justin T. Nockelbergh, IV visste att han skulle få höra
sanningen hur besvärlig den än var. Därför var det
med stort allvar Justin T. Nockelbergh, IV tog emot
brevet från Lodz som Marge bar fram – det skulle
innehålla sanningen och ingenting annat.

Plötsligt började hans affärschefer välla in i rum-
met. De nickade, bugade och ursäktade sig och de tre
chesterfield-skinnsofforna fylldes snabbt med ett tiotal
chefer – de resterande femton fick stå. Justin T. Nockel-
bergh, IV smakade lite på martinin på vad som var
kvar och tittade de församlade rakt i ögonen – var och en
– under loppet av någon minut. När han väl bestämde
sig för att tilltala de församlade sa han bara fåordigt:
”Jag har i dag erhållit ett brev från en person som har
varit en förtrogen och uppskattad bekantskap genom
åren, herr Tzedek Grünberger, som med mitt intresse i
åtanke, såsom en genuin vän till familjen, tillskrivit
mig om iakttagelser från sin resa i Östeuropa och vissa
implikationer för Världsekonomin.”

Det var knäpptyst, eller snarare en negativ tystnad,
eftersom allt sögs upp av de svarta hål de vidöppna
munnarna utgjorde – vad skulle komma efter detta,
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undrade alla cheferna momentant. Just när ett av de
högsta hönsen – vilka var de enda som tordes yttra sig i
Justin T. Nockelbergh, IV:s närhet – skulle ta till orda sa
Justin T. Nockelbergh, IV kort, snabbt och högt: ”SÄLJ!”

”Sälj?”, undrade chefen för den asiatiska penning-
marknaden lite förläget.

”SÄLJ!!!”, sa Justin T. Nockelbergh, IV med hög röst.
”SÄLJ?!?!”, härmade alla chefer i kör.
”SÄLJ?%?#%?%?!!!!!!!”, avslutade Justin T.

Nockelbergh, IV hela konversationen. Därmed var det
slutdiskuterat. Han var irriterad och nästan förbannad,
här ger man folk halva den marknadsmässiga lönen
och ändå har de inte förstånd att agera när det är läge.

Detta utspelades när människor fortfarande hade för-
sta världskriget i färskt minne och granatchockerna
hade ännu inte riktigt vädrats ut ur deras själar, så
cheferna hoppade till och några gjorde honnör och de
skrek högt: ”Yes, Sir!”

De rusade som skållade råttor ner mot börsen och
i de amerikanska skolböckerna står det enbart:

”On Wednesday, October 23, there was an unexpected
fall in stock prices. There had been many warnings,
Wall Street was feeling pretty restless and that anxiety
extended to the rest of the country. The following day,
prices plummeted, falling harder by the minute and by
11:00 AM it had turned into an avalanche.

Panic engulfed the market and by the end of the day
13 million shares had changed hands. But the worst
had yet to come. On Monday, October 28 the losses
worsened and the day after – Black Tuesday – is still
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considered by historians as the most devastating in the
history of financial markets. 16 million shares changed
hands and many could not find buyer, no matter how
low the price. By mid-November, 30 billion dollars
had disappeared, the same amount of money spent
during World War I.”

Den stora börskraschen var ett faktum – The Great
Depression – och allt hade tagit sin början i en skriv-
maskin i Lodz då Weirdowitzer Geist mötte pappret,
blev inkapslad i pappret och sedan vecklades upp i
människors hjärnor som en mental origami.

Sorgligt nog var detta bara början men samtidigt
kom boken som Motek skrev att bli en bidragande
orsak till att Sovjetunionen sänktes. Ibland ser vi inte
hur saker slutar – vi ser bara inledningen. Warren tog
vid där Motek slutade och ordet återbördades till
deras älskade Polen – det var bara polackerna de hade
ett problem med.

Den stora börskraschen nådde även Polen eftersom
det var där korthuset hade byggts högst. Motek Weirdo-
witz skämdes lite över att han störtade hela samhället
i fördärvet och det kändes lite sorgligt eftersom han
hade börjat så oförargligt genom att bara skriva några
rader – i tron att de skulle bli till inspiration för andra.
Där hade han haft rätt – vilken enastående inspira-
tion! Ingen kunde egentligen lägga skulden på någon.
De hade alla läst boken, blivit hänförda och satt av för
att skapa rikedomar och vinna ära och erkännande.
Den finansiella friheten utan att behöva göra mer än
kopiera en enkel affärsmodell var en för bra möjlighet
för att bara få passera, tyckte de alla – problemet var
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att det inte var någon affärsmodell utan bara långa
kombinationer av positiva ord. Det fanns dock ingen
i grannskapet som kunde peka finger åt familjen
Weirdowitz eftersom alla grannarna hade förlorat sina
besparingar, tvingats sälja husen och flytta väldigt
långt bort där det långa fingret i mitten inte syntes
ända bort till familjen Weirdowitz. När börskraschen
väl var ett faktum höll familjen Weirdowitz en låg pro-
fil. De ändlösa köerna av arbetslösa som väntade på
att få ett mål mat eller några timmars daglönearbete
var inte så imponerade av det inträffade.

”Jag gjorde bara mitt bästa – vad skulle jag annars ha
gjort?”, blev Moteks sätt att förklara bort det som hänt.

Det gick så långt att familjen föredrog att förkorta
namnet på checkhäften och svarsadresser för att und-
vika sammankoppling med den plötsliga och ovänta-
de ekonomiska katastrof som drabbat världsekono-
min. Motek kände sig betydligt lugnare när det på
hans checkhäfte stod ”M. Weirdo”. Nu skulle ingen
fråga så mycket om det inträffade utan alla skulle be-
handla honom som vilken människa som helst.

Dock var denna utmaning ingenting mot den utma-
ning Walther Weirdowitz kom att möta sommaren 1940
– då han blev inkallad. I tider av krig och vansinne
kan allt hända.

Fler och fler av Wlodeks vänner flyttade till en plats
i Tjeckoslovakien som hette Theresienstadt. Det kom
vackra vykort därifrån tills tyskarna helt krånglade till
adresserna och de polska brevbärarna resolut strunta-
de i att bära ut posten, och det var bilder på strålande
kärnfriska och leende inbyggare på familjelägret som
bakade tillsammans, limpa efter limpa. Inte ett enda
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ransoneringskort syntes till. Detta var det verkliga
Schlaraffenland. Korten kom med jämna mellanrum
under hela år 1940 tills han blev inkallad, men sedan
slutade korten komma, han var inkallad och de som
bodde där i Theresienstadt hade säkert fullt upp med
att njuta av de vackra nejderna, laga till läckerheter
och ta vara på allt livet hade att erbjuda – så de hann
inte ägna en tanke åt en stackars Wlodek Weirdowitz.
Rikedomen i familjebosättningarna i Böhmen gjorde
honom rejält avundsjuk. Nu fanns ingen återvändo –
han var tysk och kunde inte ta del av överflödet, gläd-
jen och gemenskapen i Theresienstadt.

”Skit också!”, sa Wlodek varje gång det dök upp ett
vykort, och han studerade med en urmakares öga alla
detaljerna på vykorten från denna juvel i Tysklands
generositet och intrikata handläggning av de mest öm-
tåliga frågorna, de som handlade om ras och religion,
denna separation av Volksdeutscher, slaver, Reich-
deutscher och de andra. Theresienstadt var snarast
inriktat på att lösa de frågor som gällde – de andra.
Tåg efter tåg avgick till detta underland bortanför allt
vad krig, elände och surrogatkaffe hette; det var som
en gåva från det tyska folket och soldaterna som
hjälpte de som fick möjlighet att flytta till de böhmiska
familjebosättningarna kunde bara stämma upp i den
gamla folksången ”Schlaraffenland”:
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Det böhmiska landskapet var verkligen inbjudande och Wlodek
Weirdowitz ville verkligen åka dit – för att njuta av det pittoreska
landskapet, överflödet av roliga saker att göra samt mat och
dryck i dessa kristider. Han tittade på frimärkena från de första
breven och han var så avundsjuk, men som Walther hade han
inte längre en stående inbjudan.





Im Polen steht ein Haus,
im Polen steht ein Haus,
in Polen steht ein polsches Haus,
da gehn die Krieger ein und aus,
da gehn die Krieger ein,
da gehn die Krieger aus.

Im Haus ist eine Magd,
im Haus ist eine Magd,
das ist ’ne hübsche Schenkenmagd,
die bringt den Gästen was behagt,
die bringt den Gästen was behagt,
was einer immer fragt.

Die Magd steht an der Tür,
die Magd steht an der Tür,
die Magd steht an der Kammertür
und zieht die Kreiden nie herfür,
und zieht die Kreiden nie herfür,
umsonst kriegt jeder hier!

Sag, Bruder, willst du Bier?
Sag, Bruder, willst du Bier?
Sag, ist der Wein noch lieber dir,
so schenke dir vom besten ein,
so schenke dir vom besten ein,
so schenke dir nur ein!

Med ett ljud av metall mot metall kopplades tågen
ihop, ett ryck av loket och sakta började tåget rulla
mot Schlaraffenland – från vilket det kom några
vykort, till adresser som inte längre fanns, nämnande
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personer som inte längre bodde där, och efter ett halv-
år hade de alla flyttat djupare in bland träden, in i
landskapet och dimman kom från brunnen och omslöt
dem alla tills det inte längre gick att urskilja händer,
armar och ben.

Den polske brevbäraren kunde inte längre hitta
Ulitza Chopin, men han var lika glad för det. Före kriget
hade väskan varit så tung och nu var den så lätt.
Tyskarna hade verkligen förflyttat ett stort antal
familjer för att de skulle få se den böhmiska fägring-
en, smaka det tjeckiska köket, sträcka ut benen i sol-
stolarna, sätta på sig badmössorna och kasta sig i
duschen på detta sommarkollo för alla åldrar, där
allas själar vitaliserades av den friska luften och det
strålande solskenet. Polacken visste bättre – så han var
inte alltför avundsjuk. För att göra jobbet lättare hade
Stalin även avrättat de som funnits kvar av Polens
samlade intellektuella, borgare och officerare, så snart
är det till att vara avlönad utan att behöva göra något
– för vem skickar brev? De som hade bott här var
omförflyttade, inkallade, flyktingar, bortblåsta och
försvunna i det virrvarr andra världskriget utgjorde.
För brevbärarens del kunde det ha varit värre – driv-
vis med direktreklam eller någon möbelkatalog som
skulle delas ut till alla hushåll.

Efter att ha sorterat posten på morgonen gick han ett
varv runt kvarteret och den postrunda som tidigare
tagit sex timmar var nu över på mindre än tio minuter.

”Är krig verkligen så dåligt?”, sa den lille egoisten
när han var tillbaka i sitt tillhåll och sträckte ut benen
över en stol medan han knaprade i sig några salta
gurkor. Polen var ett land som redan var upplöjt och
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redo för mina och Leceks korruptionsplaner på att
sänka Sovjetunionen – och den mörka jorden väntade
bara på att besås med min amoraliska säd. När alla
bara tänker på sig själva och sina egna intressen får vi
den värld vi ber om.

Färre människor och färre vykort, brev och paket –
brevbäraren blev plötsligt nervös inför tanken att han
kunde förlora jobbet men detta var ju Polen. I Polen
får man sparken när man är på jobbet eller gör det
rätt. Arbetsskygghet var en polsk nationalstolthet.
Den var en del av den polska folksjälen, så brevbära-
ren hade ingenting att oroa sig för, utan kunde ägna
dagarna åt att knapra gurka, dricka vodka och lyssna
på de tyska radionyheterna, om vilkas innehåll han
brydde sig föga, men han visade sig vara en nöjd och
underdånig slav mitt i den tyska folkgemenskapen.
När tyskarna passerade honom log han och spelade
lite extra underdånig och ofärdig för att fylla sin roll i
den magiska teatern, i en värld som bringar oss scene-
rier som i ena stunden är fagra, sköna och fragila –
och i nästa stund är våra värsta mardrömmar.

Kommt, wir wollen uns begeben
Jetzo ins Schlaraffenland!
Seht, da ist ein lustig Leben
Und das Trauernun bekannt!

Seht, da läßt sich billig leben
Und omsonst recht lustig sein.
Milch und Honig fließt in Bächen,
Aus den Felsen quillt der Wein!
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Und von Kuchen, Butterwecken
Sind die Zweige voll und schwer;
Feigen wachsen in den Hecken,
Ananas im Busch umher.

Keiner darf sich müh’n und bücken,
Alles stellt von selbst sich ein.
O wie ist es zum entzücken!
Ei, wer möchte dort nicht sein!

Und die straßen aller Orten,
Jeder Weg und jede Bahn
Sind gebaut aus Zuckertorten
Und Bonbons und Marzipan.

Und von Brezeln sind die Brücken
Aufgeführt gar hübsch und fein.
O wie ist es zum Entzücken!
Ei, wer möchte dort nicht sein!

Ja, das mag ein schönes Leben
Und ein herrlich Ländchen sein.
Mancher hat sich hinbegeben,
Aber keiner kam hinein.

Ja, und habt ihr keine Flügel,
Nie gelangt ihr bis ans Tor,
Denn es liegt ein breiter Hügel
Ganz von Pflaumenmus davor.

Walther kände att han definitivt hade missat allt
Theresienstadt hade att erbjuda och han förlikade sig
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med sitt öde. Han var formellt sett tysk, och om det
upptäcktes att han hade fejkat sin tyskhet så skulle det
bli avrättning för hans del – eftersom rashygien är ett
betydligt allvarligare spörsmål än man kan föreställa
sig vid första anblicken, om man får tro tyskarna själva.
Weirdowitz visste inte riktigt hur han skulle hantera
allt detta och önskade att han kunde fly till den lilla
byn med körsbärsfärgade stora hus på en blå äng där
den gula energin strömmar upp. Den falske arierns
öde var beseglat – han hade missat sin chans att få resa
till Theresienstadt med historiens lokomotiv förspänt
och vårt civiliserade jag sittande i tredje klass. Det
skulle bara bli värre – efter sommaren 1940 skulle ett
antal sexuellt otillfredsställda valkyrior med nöje skriva
under hans dödsdom sedan de med Führerns välsig-
nelse hade upplåtit sina innersta håligheter för hans
utforskande. Ingen är så lycklig som den man som får
utforska det sämsta i sin karaktär och sedan återvända
levande. Det som en gång varit hans trettiosekunders-
raggartrick skulle nu kunna bli hans undergång och
han funderade länge och väl över om det fanns någon
väg ut ur den nya tyskheten, som han redan kände sig
allt annat än bekväm med.

De kommande fem sex åren skulle var sjätte tysk
dö. Som frasiga chips i ruinerna efter en eldstorm; som
blodiga delar runt en sprängd stridsvagn som står på
stäppen och liknar en urgröpt hummer; av hunger och
umbäranden i sovjetisk fångenskap eller bara bli
skjutna på enklaste sätt av någon med vapen och tas-
kig attityd. Den vetskapen skulle ha gjort Walther
panikslagen. Han skulle ha satt knödeln i halsen men
hade han känt till de andras öde skulle han ha varit
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nöjd – att vara tysk var i det närmaste hälsosamt i
jämförelse.

Det var dags att anträda resan till Hinterüster-
behrnachlitz för att inställa sig för tjänstgöring vid
den tyska krigsmakten, så han började packa sin res-
väska. Han la ner en vit skjorta, några slipsar, en
kostym och allt annat han aldrig skulle behöva på
östfronten. Han funderade även på att ta med sig en
mörk överrock för det fall det skulle bli några formella
tillställningar. Han insåg inte att andra världskriget,
liksom alla andra världskrig, inte var så formellt – att
som Uhlmann bli jordfäst med avklippt ringfinger i en
uppsprängd grop av en bulldozer var nästan att
betrakta som liturgisk överkurs och formellt i jämför-
else med andras hädanfärd. Krig är inga anhängare av
detaljer. Så till vida är krig rationella, eftersom de
kringgår våra kulturella institutioner och fokuserar
mer på våra nedärvda reaktioner – vilket gör krigen
universellt oberoende av tid och rum precis som
fejkblonda brudar. De gör sig bra i alla sammanhang.
Brevbäraren kastade in några extra vykort i på elden
– det började bli kallt och hans våta sockor hängde
framför spisen och osade polskt lantliv.

När Walther hade packat färdigt funderade han över
resvägen eftersom texten på biljetten enbart var på
tyska. Han vände och vred på biljetten och han kände
till en av orterna på den: han visste att det polska
Wsrochtzowowowo blivit förtyskat till Weinhetrzel-
gettlermayerhof, det var han spiksäker på, men de elva
andra orterna på biljetten hade han ingen aning om
var de låg, förutom Leipzig som måste vara Leipzig.
Detta var innan de allierade bombningarna började,
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så tyskarna hade inte byggt några skenstäder för att
lura allierat bombflyg än. Världen är full av kulisser
och vi målar själva på våra egna.

Walther visste inte riktigt hur han skulle få reda på
vad de olika ortsnamnen betydde och var de olika
orterna låg, men han insåg att han måste passera
Wsrochtzowowowo och Leipzig, så han måste med
ledning av detta räkna ut vilket av de tio tåg med olika
destinationer som lämnade Danzig som med störst
sannolikhet var det rätta. Namn som Wsrochtzowo-
wowo var skapade av de underlägsna polackerna i
Ostgebiet som råkade temporärt befolka det tyska
Lebensraum, som de med Führerns käcka tillrop skall-
ande i bakgrunden skulle fylla med den nya genera-
tion tyskar som skulle tillverkas i sann patriotisk
anda, enligt tyskarna, så han kunde inte fråga någon
under resans gång eftersom soldaterna då skulle inse
att han inte var volksdeutsch och de polska järnvägs-
arbetarna skulle vara livrädda att förlora jobben så de
skulle inte heller veta, men de senare kände inte heller
till de nya tyska namnen så de representerade ett tan-
kemässigt vakuum. Plötsligt hade några tusen orts-
namn helt enkelt försvunnit och givetvis inträffade det
just när han behövde åka tåg. Livet är outhärdligt. Nu
började det bli riktigt komplicerat. Walther samlade
ihop sina saker och berättade för portvaktstanten att
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han tillfälligt skulle åka en bit utanför staden och fixa
ett par småsaker.

På väg mot järnvägsstationen stannade han till på
en polsk mjölkbar, som det hette på 1940-talet. Han
beställde två smörgåsar – en inslagen i ett paket och en
att äta på stunden och stället. Ägaren arbetade själv
bakom disken, och han undrade om Walther skulle ut
och resa eftersom han hade en resväska med sig.

”Ni kanske ska resa långt bort?”, sa ägaren som var
polsk rojalist men eftersom vi vet att polackerna inte
har haft en kung sedan inlandsisen pruttade ut Hel-
halvön var det snarast en förskönande omskrivning
för fascistiskt skinnhuvud.

”Jag ska till en familjeträff!”
”Oh”, sa ägaren med stigande intresse, ”och var är

det?”
”Theresienstadt!”, sa Wlodek, som inte ville avslöja

sin nya etniska tillhörighet med två stämplar i det nya
respasset, och tillade, ”Det verkar vara en underbar
och angenäm plats!”

”Det kan jag tro! Det tror jag verkligen!”, sa ägaren
med illa dold förnöjsamhet. Wlodek reagerade lite på
detta, men han förstod inte riktigt vad som var så kul
med Theresienstadt – kanske man fick vänta länge på
att bli serverad där, kanske var det kö till poolen eller
så var badhanddukarna för små för att man skulle
kunna ligga verkligt bekvämt på gräset medan man
sträckte ut benen vid badet.

Ägaren var så upprymd över att ytterligare en sådan
som Wlodek valde att gå till sina fäder att han sa att
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smörgåsarna inte behövde betala, han bjöd på dem – om
nu Wlodek bara skyndade sig så att han inte missade
tåget till evigheten. Och det tåget gick med tysk
punktlighet från påstigningen till dess allt kol blivit
aska. Walther, som till skillnad från Wlodek var nog-
grann av födsel och ohejdad vana, lade mjölkbarens
adress på minnet när han lämnade den för att gå till
tåget eftersom han tyckte att ägarens kommentarer
var besynnerliga och att han som tysk var tvungen att
ha lite koll på vad undermänniskorna sysslade med.

En regnig dag i april 1942, tillsammans med resten
av det 223:e självständiga specialförbandet, på
Krimhalvön, då kriget var långt borta och han var lätt
uttråkad av att bara se hur den leriga jorden blev allt
lerigare utanför fönstret, bestämde sig Wlodek för att ta
Walther till hjälp och en gång för alla reda ut begrep-
pen med mjölkbarens ägare. Han var uppretad – de
allierades bombningar hade gjort så att chokladen hade
uteblivit och kaffet var inte riktigt kaffe utan surrogat
gjort på träkol av tjeckisk alm. En smak som inte ens
Löfbergs Lila kan efterhärma. De andra soldaterna i
223:e självständiga specialförbandet hade redan de
första kvällarna i kasernerna i Hinterüsterbehrnachlitz
visat sig vara av en annan kaliber så han hade tvingats
hålla ett hälsosamt avstånd till deras aktiviteter som
var något helt annat än det han hade förväntat sig, vilket
spädde på hans irritation och vämjelse inför ett krig
som bara var väntan och leda. Detta skulle visserligen
visa sig vara övergående, men människan är aldrig nöjd.

Walther, som var korpral och kalfaktor åt det lilla
förbandet, plockade fram ett officiellt tyskt fältpost-
kuvert. I sitt inre smålog han eftersom han hade fått
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en i sitt eget tycke enastående god idé – något som ofta
ledde till händelser som var allt annat än njutbara för
dem som drabbades. Polackens ohöljda glädje över
resan till Theresienstadt hade gett Walther ett horn i
sidan till honom – särskilt som Wlodek började förstå
att Theresienstadt inte alls var femstjärnigt utan snarare
tvåstjärnigt – turistklass.

Walther Weirdowitz författade således anonymt ett
brev till militärkommendanturen i Zopot, där han
skrev att han som tysk hade en släkting som passerat
en polsk mjölkbar – han hade först tänkt skriva deli,
men han hade aldrig ätit några polska delikatesser så
det verkade absurt – som hade erbjudit släktingen kött
från svarta börsen i tron att denne inte var tysk utan
polack. Walther skrev vidare att han ansåg det som sin
patriotiska skyldighet att anmäla detta. Nogsamt an-
gav han den exakta adressen från den papperslapp han
sparat sedan hösten 1940.

”Detta ska nog ge honom en riktig näsbränna”, sa
Walther till sig själv när han slickade igen kuvertet.

Efter några dagar damp brevet ner hos militärkom-
mendanturen i Zopot med den tyska fältposten, i ett
kuvert med ett flertal officiella stämplar som det fått på
vägen från frontlinjerna vid östfronten till slutdestina-
tionen. Det såg med alla sina stämplar och signaturer
kors och tvärs mer officiellt ut än den amerikanska
självständighetsförklaringen och trettio minuter sena-
re tvärstannade tre lastbilar fulla med soldater utanför
mjölkbaren. Normalt sett skulle detta ha inneburit
strålande affärer för mjölkbarens ägare och det var
också strålande affärer – inte för honom men väl för
tyskarna den här dagen. Efter fem minuter hittade de
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kött som saknade ursprungsmärkning och handlingar i
affärens lager – uppenbart köpt på svarta börsen – helt
i strid med de tyska reglerna. Två av kommendantu-
rens skrivbiträden började bläddra bland några kraftiga
pappersark bakom förarsätet på en av lastbilarna.

”Nej, det pappret är för zigenare!”
”Nej, det är för mongoloider!”
”Vi är lite kort om den – har vi ingen annan som

passar?”
”Han är inte partisan!”
”Hur vet du att han är spion? Hitta en annan!”

Till slut fann de vad de letade efter och bara några
minuter senare dinglade mjölkbarens ägare hängd i en
ståltråd från en lyktstolpe tillsammans med en stilren
skylt med påskriften ”Jag handlade på svarta börsen!”,
som skrivbiträdena var riktigt nöjda med. Nazisternas
vurm för medeltida frakturstil hade drivit kalligrafin
på militärkommendanturen till höjder bortom de
japanska – det var en konst att få en skylt helt perfekt.
Skrivbiträdena skrev skyltar i förväg för det tog tim-
mar att få dem snygga. De brukade sitta på kvällarna
och med stadig pennföring lägga sista handen vid J i
”Jehovas vittnen” och z i ”zigenare”. Därför blev
Röda arméns soldater lätt förvånade när de stormade
militärkommendanturen 1945 och allt de hittade var
skyltar med texter som ”Jag snodde smågodis!”, ”Jag
sa att Göring är tjock!” och ”Jag ville bli fastighets-
mäklare!” – tydligen sådana som aldrig behövde
användas men vem kan veta det i förväg då allt måste
skrivas långt innan något har inträffat. Skyltar med
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två hål för snöret som skulle träs runt nacken. Det var
verkligen hårt att vara skrivbiträde.

Walther fick aldrig höra slutet på historien sedan
han skickat iväg det anonyma brevet, men han var
helt övertygad om att den munnen aldrig mer skulle
skämta om Theresienstadt – och så till vida hade han
alldeles rätt.

När han år 1940 kom till järnvägsstationen kunde
han bara känna de järnvägsanställdas förvirring. De
hade ingen aning om vart tågen skulle – än mindre
kunde de svara på passagerarnas frågor om när och
var de skulle kliva av. Allt detta ordnade sig i november
1940 när den reviderade järnvägskartan för Tyska
riket kom – men detta skedde flera månader tidigare
och oredan var total. När den reviderade järnvägskartan
kom visade den även vad som komma skulle då de
sovjetiska städerna plötsligt hade fått tyska namn –
och inte bara de, utan hela Balkan. Detta borde ha
gett Stalin en snygg fingervisning om att han var näste
man till rakning, men hade trodde på Hitler eftersom
de hade ingått Molotov-Ribbentroppakten. Stalin
mördade tio, femton, tjugo miljoner människor av den
enkla anledningen att han misstrodde dem – därefter
litade han på den ende galningen som kunde ha ihjäl
honom själv. Stalin var en amatör. Han kunde ha köpt
den reviderade tyska järnvägskartan för 3 Reichmark och
50 pfennig och fått det utskrivet bara genom att titta på
linjedragningarna: Berlin–Danzig–Königsberg–Dorpat–
Leningrad (under namnändring), Berlin–Breslau–Prag–
Budapest–Odessa, Berlin–Posen–Warsau–Lemberg–Kiev–
Stalingrad (under namnändring) och Berlin–Bromberg–
Elbing–Smolensk–Moskva. Fjärrtrafiken i det kommande
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Större tyska riket, som skulle följa på Det stortyska
riket, var redan utskriven. Stalin missade det fullstän-
digt. Stalin hade fullt upp med att avrätta intellektuella,
officerare och högutbildade, och åren 1934–37 halv-
erades den sovjetiska medelintelligensen så att den i
början av år 1940 befann sig snäppet över en guppys
– kan dricka och föröka sig. Det tog ryssarna fyrtio år
att med hjälp av klassisk litteratur och schackspel
åtminstone nå upp till den nivå som krävs för ett dag-
ligt själsliv. Det fanns dock skalfördelar för Stalin
eftersom detta blev något av en självgående process
när hans egna underhuggare bara blev dummare och
dummare. De dumma dödar sig själva oavsett om de
har en anledning eller inte och kommer du med intel-
ligenta argument blir de ännu mer förbannade och
döden inträder snabbare än om ett pucko hade argu-
menterat med ett pucko. Detta faktum gjorde att
avrättningarna spred sig som en löpeld i det sovjetiska
samhället. Vilket minskade gnället över bristen på
konsumtionsvaror eftersom ju färre som är vid liv, desto
färre konkurrerar om strumpor och skor. Tydligen
överlevde för många som hade skonummer 45, efter-
som den bristen var bestående under 1940-talet, och hade
Stalin fått reda på det skulle han genast ha identifierat
45:ornas konspiration – och problemet hade varit ur
världen.

Efter denna åderlåtning av den ryska intellektuella
förmågan parade sig sovjeterna med varandra och för-
ökade sig, och precis som när man avlar på väldigt
konstiga kor blev det inte bättre i den sovjetiska aveln. På
kort tid hade man efter andra världskriget fått fram ett
folk som var korttänkt, korrupt, oärligt, arbetsskyggt
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och i långa stycken rent av motbjudande – med några
fejkblonda undantag, om något ska sägas till dess försvar.

De järnvägsentusiaster inom den tyska krigsmakten
som redan hade rest sträckorna Berlin–Hannover–
Köln–Paris, Berlin–Hamburg–Flensburg– Köpenhamn
och Berlin–Posen–Warsau gjorde sig beredda på nästa
utmaning när de fick den reviderade järnvägskartan –
och slog sig ner för att komma på lämpliga namn på
alla dessa små orter i Vitryssland och Ukraina: rasrena,
ariska och förtyskade långa namn som Hinternister-
behrnachlitz, Überhüttenhattenberg och Pfeffernüssen-
hof. Det blev tungt på slutet ju längre ut i Ukraina
man kom och eftersom detta var före datorernas tid
fick de slå i tjocka böcker för att se om de namn de
kom på var upptagna, men deras problem tog inte slut
där – nu skulle det även kontrolleras om någon på
avdelningen redan hade använt kombinationerna.
Detta växte med exponenten och snart var tre hela
byggnader i Berlin fyllda med – just det – skrivbiträ-
den som namngav orter i Ostgebiet och ju längre bort
och närmare Ural man kom, desto konstigare blev
namnen – som Wienerschnitzelburg, men det var bara
början. Därefter skulle dessa orter inordnas i en ny
tysk länsindelning.

Med tiden blev skrivbiträdena rätt trötta på sin arbets-
situation, men eftersom de sista fackföreningsledarna
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hade avrättats redan 1938 kände de att det var enklast
att bara jobba på. Några kaptener övervakade arbetet
med namngivningen av det nya Lebensraum som vän-
tade. En av kaptenerna passerade ett av skrivborden
och kunde inte låta bli att ta sig en titt.

”Apfelstrudelstadt, Reichgau Bratwurst?!”
”Vi gör så gott vi kan!”, sa ett av de äldre skrivbi-

trädena lätt förbannat, i fullt medvetande om att alla
de nyligen namngivna landsortshålorna till råga på
allt även skulle ha en uppsättning – just det – skyltar i
tysk medeltida frakturstil till järnvägsstationen och de
vägar som löpte in.

Kaptenen fortsatte titta och såg det ena konstiga
namnet efter det andra. ”Finns det inga andra namn?”

”Vi har snart namngivit Ostgebiet ända fram till
Ural – och vi har snart inga alternativ!”

”Hade ni något alternativ till detta?”
”Reichgau Lederschwule!”
”Hmmm. Reichgau Bratwurst är nog bättre!”

Kaptenen återvände djupt bekymrad till sitt kontor. Han
var genuint orolig för vad som skulle hända med hans
avdelning och hur den skulle klara sin namngivnings-
uppgift efter när att de ärorika tyska arméerna väl
hade intagit Sibirien, Nordamerika, Sydamerika,
Mellersta Östern, Fjärran Östern och Australien och
slutligen befriat sina trognaste supportrar – tyskarna i
det avlägsna Lüderitz som blev kvar när engelsmännen
tog över den tyska kolonin Sydvästafrika 1915. Det
rörde sig om hundratusentals ortsnamn och inte nog med
det – säkert en miljon skyltar som skulle tillverkas för
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hand. Blotta tanken gjorde kaptenen alldeles kallsvettig.
Det andra världskriget var verkligen skrämmande, och
en utmaning.

”Vi måste verkligen sluta upp bakom Führern och
beställa hem mer tusch!”, sade kaptenen till sig själv
eftersom han plötsligt insåg att det inte bara var en
stor uppgift – det skulle också gå åt mer tusch än
någonsin förut.

Parallellt med den reviderade tyska järnvägskartan
lanserades den inofficiella tyska järnvägskartan, designad
av de nazistiska koryféerna, där alla linjer började i
befolkningscentrum och orter i Östeuropa som endast
de masuriska dvärgarna kände till, och de tågen hade
alla en och samma slutdestination – Theresienstadt.
Den inofficiella järnvägskartan offentliggjordes först
1946, i Nürnberg.

Walther befann sig plötsligt på perrongen, omgiven av
tåg som uppgavs gå till orter som han aldrig hade hört
talas om, men med hjälp av solen och sitt armbandsur
lyckades han fastställa att två av dessa tåg var ämnade
att gå i sydvästlig riktning – så han klev på det ena, fullt
medveten om att det var en chans på två att han hamna-
de i Rumänien istället för i Sachsen, men livet har sina
risktagningar. Han fann sig väl till rätta och förlikade
sig med tanken att han kunde vara i Rumänien om tre
dagar. I sin uppfinningsrikedom kom han på att han
om det skedde utan att bli emotsagd helt enkelt kunde
skylla på de polska lokförarna – det var de som inte
visste vart de skulle. Det är det bästa med den här
världen – det går alltid att skylla på någon annan.

Tågresan tog tid som alla tågresor gör, men efter ett
dygn kom de fram till Leipzig och Walther visste att
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han var på rätt väg. I Leipzig skulle han byta tåg, men nu
var det betydligt lättare att hitta rätt eftersom namnet
på biljetten stämde överens med verkligheten – om
den än redan var surrealistisk i sig. Han befann sig nu
i det som i hans skolatlas var Tyska riket – i denna
röra av förändringar var det säkrast att förlita sig på en
gammal skolatlas eftersom det var den bild av världen
han bäst kände till, och vi återvänder alltid till det vi
känner till när vi intar mental fosterställning. Väl
framme i Leipzig såg han perronger fyllda med män-
niskor: soldater, människor med resväskor och några
vilsna själar som inte visste vart de skulle – de hade
säkert biljetter till destinationer som låg österut.
Walther klev av tåget och sögs upp av folkhopen.
Plötsligt blev han stoppad av två soldater.

”Identitetskort! Dokument!”, sa en av soldaterna,
som var mustaschprydd under den hårt åtdragna stål-
hjälmen. De båda soldaterna var beredda att arrestera
Walther som de tyckte såg misstänksamt avvikande
ut. Runt omkring dem vilade en dimma av kolrök och
ånga från loken; den virvlade runt dem som om de
stod på ett moln. Walther visade upp sitt respass från
Det tyska riket och sin inkallelseorder.

”Ursäkta, herrn! Vi trodde att ni möjligtvis kunde
vara en av de andra!” Walther log så där bedrägligt
som annars bara Warren kunde. Förbi honom kom
två andra soldater släpande på en annan misstänkt
individ, en medelålders man med kort kropp och ett
litet runt huvud monterat ovanför en kostym med
fluga och för dekorations skull förgyllt med ett par
runda glasögon där ett par bruna ögon som himlade.
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”Jag är amerikansk medborgare!”, sa den kortväxte
mannen. De lossade greppet och lät honom stå på
egna ben; mannen hämtade andan och presenterade
sig: ”Tzedek Grünberger!”

När han sa sitt namn kopplade de snabbt greppet
igen för att släpa honom vidare till den del av bangår-
den där man var i full färd med att lasta rader av män-
niskor med resväskor på tåg, som om de vore på väg
till en picknick på den sköna böhmiska landsbygden
där de tillsammans skulle vandra in i drömmarnas och
det oförlösta samvetets boning. Då dök plötsligt en
officer upp och tittade uppfordrande först på den
kortväxte som nu dinglade med sprattlande ben mellan
de två soldaterna, sedan på soldaterna själva. Med
andan i halsen sa den kortväxte: ”Jag har ett rekom-
mendationsbrev från krigsministeriet och rikskansliet
för industriproduktion. Jag är amerikan och företrä-
dare för Justin T. Nockelbergh, IV!”

Officeren nickade åt soldaterna som återigen ställde
ner den kortväxte mannen på marken. Denne rättade
snabbt till flugan och tog fram rekommendationsbrevet,
som han räckte till officeren. Denne började läsa brevet
om han än helst ville skicka Tzedek med första bästa
tåg till ett ställe vi redan känner till.

”Så ni informerar denne herr Nockelbergh med de fåniga
numren om dennes investeringar i Det tusenåriga riket?”

”Ja, herr Hauptmann!”

Soldaterna kopplade blixtsnabbt greppet igen, men
officeren markerade med handen att det räckte. ”Låt
honom löpa!”
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Soldaterna och officeren vandrade iväg efter dis-
kussionen och lämnade Tzedek och Walther stående
på perrongen några meter från varandra. I dimman
som röken från tågen bildade avskärmades de från
omgivningen, vilket inbjöd till ett par kommentarer.
Tzedek tittade åt Walthers håll och sa: ”Så de lät dig
löpa också?”

”Jag är tysk.”
”Säkert”, sa Tzedek och dolde sitt handikapp. Han

sträckte fram handen mot Walther och presenterade
sig igen.

”Tzedek Grünberger!”
”Wlodek Weirdowitz!”
”Wlodek?”
”Förpolskad form av Walther!”, sa Wlodek blixt-

snabbt.
”Men då borde du vara Walther nu – vi är ju i

Tyskland?”, sa Tzedek förundrat.
Walther var tyst en sekund och sa sedan med över-

tygande stämma: ”Krig är verkligen förvirrande – sär-
skilt detta!”

”Ja, sannerligen!”, sa Tzedek och bestämde sig för att
bjuda Wlodek på lunch på järnvägsrestaurangen, fullt
medveten om att Justin T. Nockelbergh, IV skulle
peka på reseräkningen och utbrista med en indignation
som endast den som blivit oskyldigt bestulen kan åda-
galägga: ”Vad är detta för utgift?” Tzedek fortsatte:
”Tillåt mig att på min bekostnad, eller snarare att för
den högvälborne Justin T. Nockelbergh, IV:s räkning
och dennes generösa hjärtas skull, förmedlade genom
mig, hans lojale tjänare, inbjuda er till lunch å järn-
vägsstationens restaurang!”
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Stundom gled Tzedeks artighet och respekt för Justin
T. Nockelbergh, IV över till att nå gränsen för osan-
ning men om någon hävdat att det var osanning skul-
le det gå Justin T. Nockelbergh, IV ära förnär och ste-
nografipennorna skulle skrivas glödheta på Katz,
Katz, Katz, Goldstein & Shapiro. När det gällde hyll-
ningar av sin egen person kunde Justin T. Nockel-
bergh, IV med viss tvekan attestera $3.23.

”Tackar!”, sa Wlodek som inte visste om Walther var
närvarande.

”Jag vill samtidigt be om er hjälp!”
”På vilket sätt?”
”Stå utanför telefonhytten när jag ringer till Förenta

staterna så att jag kan tala ostört utan att bli avlyssnad
eller avbruten!”

”Varför?”
”Jag har ett viktigt meddelande att framföra.”
”Om vad?”
”Theresienstadt!”

Walther hade anat det hela tiden: det var bara tvåstjärnigt
och dess service var undermålig. Han åtog sig därför att
hjälpa Tzedek att ringa sitt samtal. Det gällde Wlodeks
egen familj, eftersom de flesta av dem redan hade antagit
inbjudan. Han borde själv ringa till det tyska konsument-
verket och klarlägga för dem vad som egentligen hände
i Theresienstadt, men det skulle även koppla honom till
de andra och för Walther skulle det plötsligt bli väldigt
komplext. De bestämde sig för att ringa Förenta stat-
erna omgående. Tzedek tog sig in i en telefonhytt och
Wlodek väntade utanför. Tzedek lyfte luren.
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”Jag skulle vilja ringa ett collect call till New York och
Justin T. Nockelbergh, IV. Numret är New York 453-
1240. Meddela att det är herr Tzedek Grünberger som
ringer från Tyskland.”

En stunds tystnad följde. Wlodek kunde endast
höra vad Tzedek sa, eftersom han stod utanför tele-
fonhytten.

”Detta är herr Tzedek Grünberger, en av Justin T.
Nockelbergh, IV:s affärsbekanta, och jag ska be att få
bli kopplad till Justin T. Nockelbergh, IV:s privata
kontor på 27:e våningen!”

Det gick några sekunder.
”Ja, det är angeläget, jag företräder Justin T.

Nockelbergh, IV:s affärsintressen i Europa och han
har gett sin tillåtelse att mina samtal kopplas till 27:e
våningen.”

Justin T. Nockelbergh, IV gillade inte att bli störd då
han skrev historia genom att styra och ställa med
världsekonomin. Han trodde på intelligent design och
att världen inte hade uppstått ur ingenting, och han
var själv skaparen. Har man tillräckligt många männi-
skor omkring sig som ser upp till en är det lätt att
börja tro att man är högre än man är. Sekunderna blev
till en minut. Till slut reagerade Tzedek inne i telefon-
kiosken. Han hade blivit kopplad till Justin T.
Nockelbergh, IV:s kontor.

”Ja, det är herr Grünberger personligen!”
”Jag väntar!”
”Justin T. Nockelbergh, IV, jag har något att rap-

portera – jag ringer från Leipzig!”
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Tzedek nickade instämmande och följde med när
Justin T. Nockelbergh, IV tydligen pratade på i andra
änden.

”Fabriken i Dresden går mycket väl, Justin T.
Nockelbergh, IV, liksom våra fabriker i Ungern,
Österrike, Rumänien och Tjeckoslovakien!”

Grünberger väntade på en möjlighet att tala ut.
Wlodek blev lite nervös där utanför telefonkiosken; tänk
om herr Grünberger var en motståndsman. Då skulle
det vara adjö med både chokladen och kaffet. Till slut
hade Tzedek samlat mod att ta bladet från munnen.

”Det förekommer rykten om deportationer, av du
vet vilka, till arbetsläger, dödsläger, och hela denna
befolkningsomflyttning är en lögn!”

Lögn kunde det väl knappast vara, tänkte Wlodek
– han hade ju sett både vykorten och bilderna från det
böhmiska landskapet.

Tzedek var tyst i någon sekund när Justin T.
Nockelbergh, IV talade.

”Nej, jag har inte sett det med egna ögon!”
Ytterligare några sekunder förflöt.
”Jag förstår, jag ska inte resa dit, utan utföra de

affärshandlingar som jag är skickad att utföra, och
om Tyskland förklarar Förenta staterna krig ska jag
säkerställa att våra investeringar inte går förlorade
eller nationaliseras, och därefter lämna landet!”

Tre sekunder gick och Tzedek bestämde sig för att en
gång för alla tala ut och betona det han ansåg vara
viktigt.

”Jag är övertygad att de försöker mörda alla de
andra!”

Tystnad.
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”Har jag någonsin ljugit för er, sir?”
Återigen tystnad; herr Grünberger började se stres-

sad ut.
”Jag förstår – jag ville bara informera er!”
”Ja, kvartalsrapporten kommer att sändas som

planerat!”
”Ja, sir!”
”Nej, sir!”
”Tack, sir!”
”Jag önskar er detsamma, sir!”

Sedan var samtalet avslutat och Tzedek hängde tillba-
ka luren i klykan inne i telefonhytten. Wlodek börja-
de bli riktigt hungrig. Grünberger kom ut ur telefon-
hytten, tackade Walther med en nickning och sade för
att sammanfatta hela samtalet: ”Vad ska man göra?
Jag försöker och försöker men ingen vare sig lyssnar
eller bryr sig!”

Han frågade Walther om det var dags för lunch och
Wlodek instämde med det bestämdaste. Walther hade
ingen lust att äta i arméns soppkök, som hans biljett
berättigade till. Väl inne på järnvägsrestaurangen fick
de ett ståtligt fönsterbord med vit duk och två små
blommor i en liten glasvas. Det kändes som ett festligt
tillfälle. De tittade i sina menyer och ögonen vandrade
upp och ner längs raderna av läckerheter. Tydligen var
Polen inte lika prioriterat vad gällde utbudet av deli-
katesser – här fanns många fler och det vattnades i
munnen på Wlodek som var svältfödd på godsaker.
Han hade all anledning att vara hungrig: det skulle
dröja ända till dess han kom i den amerikanska
arméns händer innan han fick äta sig riktigt mätt igen.
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Krig är faktiskt ett bra sätt att gå ner i vikt – om man
bortser från de obehagliga omständigheterna. I resväs-
kan hade Wlodek packat ner allt det som han inte
skulle behöva under kriget – men plötsligt kom han
att tänka på att han hade tagit med sig två exemplar
av Moteks konstiga bok Self Empowerment Through
Self Centered Entrepreneurship. Tanken slog honom
eftersom denne Tzedek pratade affärer – och Moteks
bok handlade om just affärer. Han ville lära sig mer av
Grünberger eftersom denne tycktes sitta inne med
kunskaper som Walther kunde använda för att för-
bättra sin livssituation – och kanske bli grosshandlare
i choklad och kaffe. Han fokuserade helt på vad
Tzedek sa. För ett ögonblick tittade Wlodek ut genom
fönstret och såg hur en spöklik figur i gammalmodig,
traditionell svart kaftan gick runt och såg desillusione-
rad ut ute på perrongen – den avskilda perrongen för
de som reste enligt den inofficiella järnvägskartan. De
lastades på ett tåg som skulle komma att bli en bok,
fylld av siffror och namn, med datum, destination och
nummer; en kombination av stål, kol och människor
som skulle stöpas om till statistik. Till slut skulle män-
niskor komma att ifrågasätta statistiken och säga att
det aldrig inträffat – för det passar inte in i deras
världshistoria – och den tillverkade historiens arkitekter
ritade på. Wlodeks uppmärksamhet vändes återigen
mot Tzedek. Wlodek var intresserad av världen efter-
som den erbjöd mer än hästauktioner, betodling och
polska rojalister. Han hade levt för länge i Ostgebiet
för att inte vara intresserad av vad som hände i
Westgebiet. Wlodeks öron växte allt eftersom Tzedek
berättade om sina affärsresor, hur det var i Amerika
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och hur annorlunda världen utanför Tyskland var.
Grünberger antydde även vad som skedde i slutändan,
på den inofficiella järnvägskartan, men Wlodek hade
ju sett vykorten och det såg faktiskt riktigt skapligt ut,
om än lite kitschigt, men vem har sagt att tyskarna har
stil – precis som om Wlodek själv hade skulle ha känsla
för vad som var vackert. Han tyckte att det tyska
köket var motbjudande med sina feta korvar, potatis-
mos och surkål, men det senaste året i vilket Reichgau
han nu bodde i hade gjort att det som var fett och inte
smakade trossbotten plötsligt var smaskens.

Wlodek vägrade förstå och Warren var på väg att
födas, så Walther var mest intresserad av Manhattan.
Grünberger fattade vinken och fortsatte att berätta om
de möjligheter som fanns där och hur Wlodek kunde ta
sig fram på ett sätt som han aldrig skulle kunna om han
stannade kvar där han varit innan han klev på tåget.

”I Amerika finns det möjligheter för en ambitiös man
som ni, herr Weirdowitz!”, sa Tzedek.

”Hur då?”, undrade Wlodek som fortfarande var
lite naiv.

”Med er ambition och ert intresse för affärer kan
ni klättra högt upp på samhällsstegen, ni kan bli
executive senior vice president!”

”Stoppa där!”, sa Wlodek och letade snabbt rätt på
papper och penna. Han måste skriva upp detta, det
var det viktigaste han hade hört på åratal.

Wlodek nickade när han var beredd att skriva.
”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”,

Tzedek bokstaverade det på tyska och Wlodek anteck-
nade med stor noggrannhet.
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Gosh. Vilken titel. Den lovade allt en ung man från
Östeuropa kunde önska sig. Wlodek blev normalt sett
aldrig imponerad av titlar, men denna hade allt, precis
allt, i nästan bibliska dimensioner. Den inbegrep legalt
månggifte, kontanter, makt, systematiskt vänsterprassel,
beröm för saker man inte gjort och möjligheten att skylla
på andra när man gjort bort sig. Kort sagt allt en ung
man kunde önska sig av framtiden. Detta var hans
dröm hur livet skulle vara. Inget kunde rubba honom
i hans övertygelse – allt han ville ha var detta och han
tittade på sin skrivna papperslapp och repeterade för
sig själv sakta i minnet under nästan religiös tystnad:
”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”.

Detta skulle hålla honom vid gott mod när han under
de kommande åren reste till Leningrads förorter,
Stalingrad, Tunisien, Kursk, Krimhalvön och det enda
kvarteret med röda lyktor i de slovakiska Karpaterna.

”Weirdowitz? Det var ett konstigt namn!”, sa en av de
mer avlusade prostituerade – de slovakiska Karpat-
erna är sista anhalten på en karriär som börjar i Paris
och Berlin och sedan drar allt närmare de slovakiska
Karpaterna ju lägre marknadsvärde man får. Det
naturligaste vore att kliva av när man passerat 50
Reichmark och nått Prag men en del fortsätter tills de
nått 12 Reichmark och 50 pfennig i de slovakiska
Karpaterna. Vi blir fångade i våra egna fabricerade
öden som vi säger oss vilja bryta med men vägrar göra
det när vi väl konfronteras med förändring. Walther
förklarade aldrig riktigt hur han hamnade där, men en
sak är säker – det verkade smart just den dagen.
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Tzedek och Walther skildes åt efter lunchen, Walther
tackade nogsamt och Grünberger inbjöd Walther att
besöka honom i New York efter kriget.

”Det ska jag sannerligen att göra!”, sa Walther som
tyckte att hans liv nu hade fått ett innehåll, något han
aldrig tidigare hade känt. De tog ett formellt avsked
och i högtalaren meddelades det att det var dags att kliva
på tågen till Litzmannstadt, Theresienstadt och Hütten-
füttenlitz. Tzedek försvann i folkmassan och Walther
började leta efter tåget som skulle föra honom till det
223:e självständiga specialförbandet. Han var på väg
men han visste inte hur det skulle sluta.

Östfronten var inget kul ställe att hamna på. Alla
dessa nätter då artilleribatterier avlossade salva efter
salva som lyste upp hela fronten; motelden som när-
made sig batterierna alltmer för varje lag av granater;
eldkloten som omvälvde artilleristerna och till slut
ändade deras liv och tystade kanonerna. Walther reta-
de upp sig på detta eftersom han aldrig fick sova och
lukten av bränt gummi, diesel och de nedkämpade
artilleristernas tarmar runt omkring hans lilla bunker
reducerade hans aptit så att den bara räckte till fru-
kosten. Det enda han verkligen såg fram emot var alla
de godsaker som de döda sovjeterna bar på och som
var tillverkade i USA. Det tog ett tag innan de började
dyka upp, men efter hösten 1942 kom de i skapliga
mängder. Han brukade tycka att det var roligt och
gjorde sig lustig över de ommärkningar kommunister-
na hade gjort av det de fått från amerikanerna. Ett
paket cigaretter av Virginiatobak var märkt ”Från
solidaritetskommittén i Murmansk”, precis som om
tobak växte på en bottentjälad tundra. Sovjetunionen

så sänkte jag sovjetunionen 437



var starkare, bättre och duktigare än alla andra.
Därför var alla hjälpsändningar från Amerika tvung-
na att ompaketeras och märkas om så att ingen
Sovjetmedborgare skulle tro att det stora oövervinne-
liga Sovjetunionen var beroende av hjälp från
Amerika – och därmed från Justin T. Nockelbarg, IV.
Walther hittade i en plundrad kolonn som hade skju-
tits på fläcken två paket av Quaker Oats chunky cho-
colate dipped frosty chewable oatmeal bars with rai-
sins, figs and mango som var märkta ”Från det etio-
piska kommunistpartiet” – de var verkligen goda och
han hoppades att detta inte var den sista sovjetiska
underhållskolonnen som mötte sitt öde i skogen när
de minst anade det. Mest förvånad blev han när han
hittade en kartong med 24 burkar Dr. Pepper’s märk-
ta ”En gåva från de patriotiska arbetarna vid oljeraf-
finaderi #47 i Irkutsk” – nu blev han lite orolig och
öppnade försiktigt burkarna en efter en och luktade
på innehållet som var misstänkt svart.

Ryssarna försökte ta hämnd då de överföll en tysk
underhållskolonn i mars 1945 utanför Festung Breslau
med förödande resultat. Hämnd är inte alltid ett vin-
nande koncept. De trodde verkligen att de hade kom-
mit över något av värde eftersom det var kyckling så
långt ögat nådde – vilket inte var särskilt långt efter-
som Röda armén vid den här tiden hade blivit tämli-
gen närsynt. Det hade sin taktiska förklaring. Efter
fyra år på östfronten hade de med fullgod syn dött
medan de närsynta ständigt överlevde, vilket gjorde
att den närsynta minoriteten plötsligt kom i majoritet.
Detta berodde på den ryska metoden för anfall och
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hur det utfördes taktiskt. Man samlade ihop några
tusen soldater ur Röda armén i en svacka, i några
skyttegravar eller i en skogsdunge. Sedan kom den
politiske kommissarien och sa till regementschefen:
”Attackera den här tungt befästa tyska stödjepunkten
på höjden som försvaras av tre skyttegravar med kul-
sprutor och ett artilleriregemente som bara väntar på
att få understödja dess försvar mot världsrevolutio-
nens patriotiska anslag!”

Redan där borde någon ha reagerat, för om det är
världsrevolution – hur kan anslaget vara patriotiskt,
då universell förbrödring och etnisk nationalism går i
skilda intellektuella riktningar – men detta var efter
den stora IQ-reduktionen i Sovjetunionen 1934–38 så
ingen så mycket som noterade skillnaden.

Regementschefen var chockad över uppgiften, men
när han hade tittat in i revolverpipan som den politiske
kommissarien satt mot hans näsa verkade det hela
faktiskt rätt logiskt – just den dagen. Regementschefen
instruerade sina bataljonschefer: ”Attackera den här
tungt befästa tyska stödjepunkten på höjden som för-
svaras av tre skyttegravar med kulsprutor och ett artilleri-
regemente som bara väntar på att få understödja dess
försvar mot världsrevolutionens patriotiska anslag!”

De var lika bestörta, men den politiske kommissarien
nickade bara och de visste exakt vad som väntade dem
så de sammankallade sina kompanichefer och gav dem
den glädjande ordern: ”Attackera den här tungt befästa
tyska stödjepunkten på höjden som försvaras av tre
skyttegravar med kulsprutor och ett artilleriregemente
som bara väntar på att få understödja dess försvar
mot världsrevolutionens patriotiska anslag!”
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Kompanicheferna skakade på huvudena eftersom det
var så mycket folk på ordergivningen att den politiske
kommissarien inte kunde se alla, men de gjorde inte en hel
huvudrörelse utan bara en liten ryckning som endast för-
sköt huvudet sju millimeter i sidled, tillräcklig för att
uppfattas inom det sovjetiska systemet men inte stor nog
att avslöja dem för den politiske kommissarien på håll.

Kompanicheferna samlade ihop sina kompanier,
laddade med gevärsammunition och slipade bajonett-
erna, precis som om någon av dem skulle komma när-
mare tyskarna än tre hundra meter, och sedan lade de sig
på krönet av åsen i lager på lager i väntan på att rusa
över krönet enligt ordern: ”Attackera den här tungt
befästa tyska stödjepunkten på höjden som försvaras
av tre skyttegravar med kulsprutor och ett artillerire-
gemente som bara väntar på att få understödja dess
försvar mot världsrevolutionens patriotiska anslag!”

”Hurra! Hurra! Hurra!”, skrek den ryska horden när
den vällde fram över krönet och flög som en bisvärm mot
den tungt befästa tyska stödjepunkten på höjden som
försvarades av tre skyttegravar med kulsprutor och
fem artilleriregementen som bara väntade på att få
understödja dess försvar mot världsrevolutionens pat-
riotiska anslag. Redan där hade det slagit fel för Röda
armén. Det var inte ett artilleriregemente – det var fem
artilleriregementen som öppnade eld innan ryssarna
ens hade kommit inom skotthåll för kulsprutorna.

”Inte i dag igen!”, hördes i de tyska skyttegravarna
när soldaterna fick sluta spela kort.

”Att de aldrig ger sig!”
”Slit och släp!”
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Tyskarna la in nya band i kulsprutorna, spände hanarna
och gjorde färdig pjäs, ställde fram fler lådor med upp-
bandad ammunition, städade lite så att det fanns plats
för fler tomhylsor och dekorerade sina eldställningar
med handgranater och annat kitschigt småpynt.

”Hurra! Hurra! Hurra!”, hördes i fjärran och nu
syntes ryssarna som lämlar på väg ner över fjället.
Tyskarna förundrade sig lite över detta eviga hurrande
eftersom de visste att det som skulle komma inte alls
var så kul.

Ett vinande ljud skvallrade om vad som var på väg
och några sekunder senare var hela horisonten i öster
ett enda stort fyrverkeri av eldklot.

Bom,
Bom.

Samma ljud som stämplat in Wlodek till livet stämp-
lade nu ut ryssarna till evigheternas evighet och deras
sönderslitna kroppar flög omkring som en enda stor
rymdsallad men de föll inte ner på marken – utan rakt
ner i Gorms brunn.

Tyskarna, som var lite uttråkade, klättrade upp på
kanterna av skyttegravarna för att kunna se skådespelet
bättre – hur eldkloten omslöt de små sovjeterna åtskilliga
hundra meter bort och hur artillerielden rullade
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genom sovjeternas led och hur de kastades ut i lufthavet
som kletig konfetti. Allt de tyska soldaterna sa när de
såg skådespelet var: ”Ah, scheiße!” ”Kalte!”

De hade även förtyskat uttryck som ”Oh, shit!” till
”Ah, scheiße!” och ”Cool!” till ”Kalte!” – eftersom
tysk administration inte lämnar något åt slumpen och
eftersom de andra orden inte stämde med den språk-
överlägsenhet som den genuint ariska rasen hade.
Tyskarna är alltid perfekta vad gäller detaljerna – det
är helheten de missar. Vilket i sin tur kan leda till de
mest bisarra händelseutvecklingar.

Efter någon minut hade sovjeterna tagit slut och
artillerielden tystnade. Tyskarna återvände till sina
skyttegravar för att sova i bunkern, spela kort eller
läsa heroiska herrtidningar med valkyrior med stål-
hjälmar och röd-vit-svarta stringtrosor och kåtlena
tungor som hängde ut.

Tystnaden i det ukrainska landskapet var total runt
höjden tysken försvarade, solen lyste över fälten och
ljudet av en svala som passerade kunde var inte möjligt
att missa.

En kilometer från tyskarna, vid åskrönet som de an-
fallande sovjeterna hade lämnat, hördes spridda rop.

”Vilken höjd?”
”Grabbar, vad är det som händer?”
”Jag kan inte se höjden!”
”Vart tog ni vägen?”

Det var de vettskrämda närsynta ryssarna som var
oroliga att tappa bort sitt förband och bli lämnade
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kvar, och som nu snubblade omkring i det som varit
det sovjetiska utgångsläget för anfall. De var förvirrade
och ensamma. De närsynta försökte förstå vad som
pågick – men ingenting pågick eftersom allt redan var
över – och de hade överlevt. Det enda de kunde göra
var att sitta ner och vänta på att skeppas vidare till
nästa kapitel i det stora fosterländska kriget.

Till följd av den stalinistiska logiken hade detta
pågått 1941, 1942, 1943 och 1944 – därför var det
inte så underligt att det endast var just de närsynta
som fanns kvar i mars 1945, då de snavade över en
underhållskolonn fullastad med kyckling och kunde
äta sig mätta för första gången i sina liv. Walther gick
miste om många av de godsaker han tidigare kunnat
hämta i sovjetiska sönderskjutna fordon, såsom ame-
rikanska cigaretter, choklad och cornflakes, nu när
krigslyckan vände – och han hade inte varit så besviken
sedan han förlorade oskulden.

Hans roll i det 223:e självständiga specialförbandet
var kalfaktorns och hans uppgift var att hålla ordning på
alla de saker de släpade med sig. De var en trupp av
joddlande fältartister – eller rättare sagt: sju artister
och korpral Walther Weirdowitz. Han var den ende som
hade ett gevär. Walthers uppgift mellan uppträdandena
var att polera de bajerska joddlartuborna – vilket han
gjorde med den frenesi som enbart en god familjetra-
dition kan uppamma. Namnet Weirdowitz förplikti-
gar och det fanns inga tubor utefter hela östfronten som
blänkte och sken som dem vid det 223:e självständiga
specialförbandet. Walthers tyska identitet kunde inte
ifrågasättas så länge han polerade. Tågen gick tätare
från den lilla bygatan till en destination enligt den
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inofficiella järnvägskartan – and he polished, polished,
polished and never said a word in Polish.

Problemet med östfronten för Walther var just att den
låg i öster – eftersom han ständigt drömde om att bli
”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”.

Om han en dag skulle tvingas kapitulera för Röda
armén, så skulle han knappast bli ”E-x-e-c-u-t-i-v-e
S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”. Det fanns inte ens
på kartan. I bästa fall skulle han svälta eller frysa ihjäl,
sakta, timme för timme, i ett fångläger i Ural. Allt
annat var bara fantasier. Han måste komma på en
plan så att han kunde kapitulera för amerikanerna om
det skulle behövas, därefter kunde han hänga på sig
geväret och gehänget på Chopingatan och gå till polska
armén och kräva värnpliktsersättning för tiden sedan
1 september 1939. Klockrent. Han kunde hävda att
han själv slagits som polack i nästan fem och ett halvt
år. Det måste bli en miljon – zloty! Hans bild skulle
hamna på frimärken och mynt precis som Wlodek
Weirdowitz och hans devis ”Patriotism och ära!” –
den polske soldaten som slogs oförtrutet mot tyskar-
na från Westerplatte – att han stod på en kaj på andra
sidan bukten var snarast en detalj – för Polens befrielse.
Varje nyår skulle han få recitera ”Gurka, vodka, foster-
land!” i radio och folket skulle jubla. Tanken svindlade
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och idéerna flödade och allt han kom på trodde han
var sant och kunde genomföras – ett av hans mest
skrämmande karaktärsdrag, enligt hans kommande
affärspartner. Han var nu tysk soldat i det 223:e själv-
ständiga specialförbandet – men han hade en plan.
Innan dagen var till ända skulle han ha fem nya planer,
eftersom det var en del av hans personlighet.

När sedermera Warren Weirdowitz blivit född och
lämnade Wlodek och Walther för USA var det bara
naturligt att denne plockade upp Moteks bok och börja-
de jakten på förmögenhet, ära och berömmelse. Han blev
den entreprenör som Tzedek sett potential till i honom
och han gav sig inte förrän han blev ”E-x-e-c-u-t-i-v-e
S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”. Denna drivkraft
spreds i de tidningar han gav ut på sitt förlag, bland
dem The Entrepreneur som Leceks farbror hittade,
med den avlägsne kusinens hjälp, i Chicago och som
undgick censorernas vakande ögon för att slutligen
inspirera Lecek Janitorowski så att han förstod vad
jag hade försökt säga till honom – om och om igen –
de där kritiska dagarna då världens öde avgjordes i
kyrktornet i katedralen i Oliwa.
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Lär känna din fiende

När jag satt i det högkvarter jag inrättat på nattklubben
Fantom, som bara bestod av ett dansgolv, några bås
att dricka i och en bardisk, var jag etablerad. Nu gällde
det att intensifiera underrättelsearbetet och kartlägga
vad som egentligen försiggick bakom Järnridån, för
att underlätta sjösättandet av min grandiosa plan. Jag
visste att jag var tvungen att lära känna min fiende och jag
visste att det enda rätta sättet var att göra det intimt.
Högkvarteret var strategiskt placerat för halverotiskt
hångel i det månljus som lyckades tränga igenom kol-
dammsmolnen, mellan piren som löpte ut i Östersjön
och Grand Hotel i Sopot. Hotellet hade en källare
med några kubikmeter bulgariskt rödvin buteljerat i
praktiska tvålitersflaskor, lika stora som skyttegravs-
mörsargranater. De masuriska dvärgarna hade liknelsen
skyttegravsmörsargranater med sig i bagaget när de
återvände från västfronten. Hotellet var även ett bra
ställe att rasta hunden på om den jag älskade mest av
alla – just de kvällarna – dök upp. Det låg nästgårds
till nattklubben och man kunde med små nätta steg gå
från fagert tal till handling. Det blev en symbios mellan
nattklubb, säng och hotellrestaurang som fungerar
som en trefaldighet i sig. Jag var tvångsmässigt beroende
av rejäla upplevelser eftersom de fick mig att känna att
jag var vid liv – som om jag behövde tvivla på det.
Detta var en konflikt mellan frihet och förtryck – och
hon med den röda rävpälsen och ingenting under var
en av de värsta sexuella förtryckare världen skådat.
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Jag får ingen kick av dominanta kvinnor men hon fick
tydligen en rush av lite värdigt motstånd. Om detta var
motståndaren och essensen av den östliga karaktären,
så var jag tvungen att ta strid och undersöka. Om jag
kunde förstå henne, så kunde jag förstå resten av sam-
hället. Hon hade rört mitt hjärta – hela den dagen. Vi
hade en sak gemensam – ett undergrävt moralbegrepp
i den traditionella litet-hus-i-Bromma-världen – och
det var nyckeln som öppnade dammluckorna för den
erotiska energin som trycker på som Dalälven en bra
bit uppströms. Den erotiska energin var så stark att
det kändes betydligt varmare i rummet när hon klev in
och visade mig sina hörntänder, beredd att hugga in
på mitt kött, och jag hade precis snäppt av den första
lilla vågspegeln i min martini. Jag dricker mindre nu
när jag är äldre, men så har jag också förbaskat mycket
tråkigare. Hon var en uppenbarelse – allt jag ville ha
fanns där under rävpälsen och jag kände allt innan jag
ens hade rört vid det, det fuktade spåret, greppet med
tummen mot bäckenbenet, de styvnade bröstvårtorna
och ryggens aerodynamiska slut. Allt fanns där – i en
behaglig temperatur – och jag förstod att detta var
min inkörsport till den klassiska litteraturen. Jag fort-
satte därför knapra på martinin och väntade de sekunder
det tog för henne att sätta sig bredvid mig.

Det fanns inget slut på min mottaglighet för henne.
Den var som en allé som ledde åt alla håll med träd över-
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allt. Vanligt motionsknullande som folk sysslar med i
kvällstidningarnas ”Så pippar du bättre”-bilagor är så
fett värdelöst. Det är bara patetiskt och förstör ens
känsla för vad livet egentligen handlar om och är mer
som korpfotboll med ollon. Vi tar inte sex på tillräckligt
stort allvar, utan tror att det är något vi kan göra lite
opassionerat mest för att få bekräftat att vi är okej. Så
blir folk impotenta och tappar meningen i livet för
man pissar med erotik i alla riktningar – det finns
ingen sälta eller känslomässiga vulkaner, bara bräckt
vatten och utslocknade själar. När jag satt där med
martinin var jag gravallvarlig eftersom jag var på job-
bet, om arbetsbeskrivningen än var lite svår att få in i
ett kollektivavtal eftersom även den mest rabiata fack-
föreningsombudsmannen är så förbannat småborgerlig
när det gäller – så jag var utlämnad till hennes brunst
utan möjlighet att åtnjuta ens de mest grundläggande
rättigheterna, som att få lämna arbetet efter arbets-
tidens slut och att ha ett skyddsombud. Kärleken sak-
nar början och inget slut – precis som galaktisk tid –
en benämning vi själva ger något som är större än vi
själva i hopp om att kunna förstå det. Jag drog i mig
mer av martinin för jag insåg att jag skulle behöva all
kroppsvätska jag hade i kroppen.

Jag kände att min erotiska faktura hade förfallit och
hon var där för att utkräva betalningen. Om detta var
den erotiska oceanen, så var sjönöd nära förestående,
men jag tog det som en man och skramlade lite med
de kvarvarande isbitarna för att påkalla servitörens
uppmärksamhet. Hon gled ner på stolen bredvid mig
och jag ansåg det vara enklast att inleda samtalet.
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”En trippel martini med is!”
”Två vodkashots”, sa hon för att brodera ut samtalet.

Jag kände instinktivt att det var dags att ta diskussionen
till en ny nivå så för att bredda samtalet kompletterade
jag med: ”Två skålar masurisk gulasch med bröd och
tilltugg.” Jag började bli rätt trött på gurka – men det
var det enda tilltugg som fanns och erbjöds. Hon såg
ut att fundera på vad hon skulle tillägga. Tjejer vill alltid
få sista ordet. Du kan säga hur mycket som helst men
ändå ska de ha sista ordet.

Vi började småprata om skitsaker som alla andra
normala människor. Rätt poänglöst, eftersom vi kände
igen varandra, men jag hade bättre bildminne och
framför allt bättre luktminne än hon så jag kom ihåg
henne bättre än hon kom ihåg mig – sedan hade hennes
promiskuösa leverne säkert grumlat den klara minnes-
bilden av en entertainer när denne var som bäst. Hon såg
förbaskat bra ut och jag var inte ens packad, om mar-
tinin än rann ner i mig som jetbränsle i en gammal sliten
Boeing. Hon flyttade sig närmare mig och började bli
mer privat genom ett stadigt grepp om aggregatet. Jag
gillar av princip inte sådant, eftersom det är kränkan-
de – det visar på en avsaknad av den grundläggande
respekten för äganderätten, en respekt som är grund-
läggande för hela den västerländska rättsordningen.
Inte ens hustrun till bonus pater familias tilläts masse-
ra frikadellerna obehindrat. Det finns gränser för vad
en civilisation kan tillåta – men eftersom hon var fing-
erfärdig och hade bra fingertoppskänsla tyckte jag att
det kunde få passera för den här gången. Den första
litern med vermut i är värst, sedan flyger man som
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Chuck Yeager förbi alla andra genom den mentala
ljudvallen där man inte längre hör eller ser något. Min
tungspets rullade ner i glaset som en ödlas på jakt efter
skalbaggar och jag kunde bara recitera i all min
modesta enkelhet:

Lustig ist das Zigeunerleben, Faria Faria Ho!
Brauchen den Kaiser kein Zins zu geben,

Faria Faria Ho!
Lustig ist es in Grünenwald wo des Zigeuner
aufenhalt, Faria Faria Faria Faria Faria Faria Ho!

Jag uppskattade martinin och började bli rätt störd av
hennes klängande och timmergripen som kramade om
stocken i grenen – för nu kom gulaschen.

Jurek som serverade såg lite besvärad ut, vilket jag
tolkade som en skada han förvärvat genom en fullgod
katolsk uppfostran som gjort honom känslomässigt
förvirrad och besvärad av det naturliga och obesvärad
av det perverterade – vilket för mig framstår som den
totala missuppfattningen av begreppet moral, men den
katolska kyrkan har karvat ut ett utrymme i folksjälen
som tydligen bara behöver fyllas med kondomer,
aborter och snusk. Det finns ingen moralisk övermakt
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– men många krälar för nöjet att få peka finger åt
andra. Moral är summan av det vi tycker är kul men
är för avundsjuka för att tillåta andra att göra. Det är
en social konstruktion, precis som att vi kör bil på
höger sida och stänger dörren efter oss när vi går på
toa – och är i grund och botten förhandlingsbar om
någon tar sig tid och engagerar sig tillräckligt mycket
för att förhandla om dess fortlevnad och utveckling.
Annars skiter vi bara i det som varit och bryter ny väg
– och alla de som inte törs utmana följer med när den
kritiska massan har blivit tillräckligt stor.

Jag tittade snabbt på mitt glas och såg att isbitarna
verkade lika ensamma ut där de flöt runt som isbjör-
nar i växthuseffektens kölvatten. Jurek uppfattade
situationen och passerade och släppte ner några isbi-
tar till med samma precision som när elefanter äter
jordnötter.

Nu hade jag upprättat mitt stamland och detta var
en grotta i mitt stenålderssamhälle – och stammen
härjade vilt om det än bara var hon och jag. Allt har
sin början. Vi slapp ta omvägen över paradiset, vi
hade redan blivit utkastade för åtskilliga tusen år
sedan – nu gällde det att med hjälp av kärlek och
gulasch komma lite närmare. Inget är enbart svart
eller enbart vitt, utan allt är en skitig gråskala – som
en midsommar i Polen. Jag hade träffat henne strax
efter klockan åtta några resor tidigare, men det var
inte intressant mer än som ett sätt för mig att namnge
henne i min stam – ”Klockan åtta”. Det gav även cho-
kladen After Eight en mer postsexuell inramning i min
verklighet. De lokala namnen gick inte att uttala och
kunde man uttala dem var det fel eller blev fel – inget
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blev rätt. Det var samma känsla som Weirdowitz
ibland drabbades av, men han var genom pastörise-
ring befriad från förmågan att känna av det, så han
fortsatte som om ingenting hade hänt, vilket i all sin
enkelhet är både rationellt och mindre besvärande.

Hon var inte helt övertygad att mitt namn var
Franz Kafka men hon lät det bero eftersom kärleken
överser med detaljerna.

”Du ser inte så deprimerad ut!”, sa hon med ett ifråga-
sättande leende.

”Men jag är konstig och missförstådd!”
”Jag har läst Kafka!”
”Det är en annan Kafka; jag läser inte böcker!”
”Vilken Kafka är du?”
”Hans tremänning från den lilla byn som ligger där

allén möter den svarta jorden, och vi har aldrig träffats!”
”Inte ens i tanken?”
”Aldrig, jag har ingen anledning att ljuga om mina

släktingar!”
”Så, varför läser du inte?”
”Jag ser mitt liv som en teater, ett teatersällskap

som byter skådespelare och reser, och då vill jag inte
se någon annans föreställning!”

”När är föreställningen över?”
”När du begraver mig!”
”Varför just jag?”
”Om du vill … livet är en serie beslut och de flesta är

vi inte ens medvetna om att vi tar.”
”Varför Kafka?”
”Namn är bara benämningar, bokstäver, men vad

vi är styrs av vad vi gör och vad vi tror på. Namnet är
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bara ett sätt att hantera oss i skolan så att rätt unge får
rätt betyg.”

”Så namn är ointressanta?”
”Vi tror oss vara det vi föds till och vad vi åläggs

men vår frihet att vrida våra liv i den riktning vi öns-
kar är större än vi någonsin har anat!”

”Så varför Kafka?”
”Okej, från och med i dag är jag George

Washington!”

Hon skrattade till, som om hon inte tog mig på allvar.
Att vara intellektuell är en värre pina än att köra buss.
Jurek hade äntligen ordnat fram gulaschen och för
mitt vidkommande var den halva kvällens nöje. Vi
försöker vara andra till lags och på den vägen trampar
vi ihjäl dem vi vill skydda. Här hade jag ett utmärkt
tillfälle att låta en kväll som annars skulle krönas med
hjärtstilleståndsprovokativt stenålderssex spåra ur
och bli OBS Kulturkvarten med djupingsamtal. Jag
satte p för djuplodandet direkt och övergick till att
förhandla fram om fortsättningen på kvällen men hon
hann före då hon efter mina intellektuella utläggning-
ar helt frankt sa: ”Du är full i skit!”

”Så låt det vara så!”

Vi ägnade nu all vår uppmärksamhet åt gulaschen. Vi
flyr alltid till det enkla när verkligheten blir för utma-
nande. Hon var tvungen att släppa greppet och låta
handen glida åter upp på bordskivan – en av fördelar-
na med bra bordsskick. Jag var trött på att vara kons-
tig och missförstådd, från och med nu fick någon
annan ta över, nu skulle jag äta gulasch.
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Lustig ist das Zigeunerleben, Faria Faria Ho!
Brauchen den Kaiser kein Zins zu geben,

Faria Faria Ho!
Lustig ist es in Grünenwald wo des Zigeuner
aufenhalt, Faria Faria Faria Faria Faria Faria Ho!

”Jag vill bjuda dig på en helkväll!”, sa hon och vred
sig mot mig och lät pälsen öppna sig lite så att det
öppnade sig ett hål i molnen i min erotiska Alzheimer
– och jag mindes plötsligt hur det hade varit för några
veckor sedan. Allt handlar om erotisk bandbredd.

”Helkväll?”
”Vi äter, och dricker och sedan får du bekänna färg!”
”Bekänna färg?”
”Bekänna färg!”
”Okej då!”, sa snålvargen i mig och jag funderade

på om jag skulle störa hela min biorytm med en rom
och Cola men utan att reflektera över de verkliga kon-
sekvenserna av att jag hade avsagt mig rätten att sitta
i förarsätet och nu var ett verktyg för hennes tillfreds-
ställelse.

”Du är min till i morgon klockan tolv!”

Nu började jag bli orolig eftersom hon specificerade
tiden och jag av erfarenhet visste att det var ett dåligt
tecken – det innebar att man verkligen skulle tvingas
bekänna färg.

”Köp några drinkar till åt mig, sedan ska du få svaret
på varför man inte har löst hjärtinfarktens gåta!”

”Är du min?”
”Tydligen.”
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”Är du min?”
”Kanske.”
”’Kanske’ är mer kanske än ’tydligen’.”

Jag kände att vi började spåra ur, som Scener ur ett
äktenskap eller något annat Ingmar Bergmanaktigt,
som bevisar att man är som bäst i folks ögon när man
dör eller går i pension, som bara är patetiskt och tråkigt,
och kåtflåset var minst sagt borta med vinden. Jag
gick på vinden och hämtade ner det igen genom att
glida över till henne, andades djupt som den barn-
domsastmatiker jag är i hennes öra och stack handen
innanför pälsen. Hon var inte lönnfet men på god väg
att bli. Min hand kände av det direkt. Jag älskar äldre
kvinnor och hon var säkert 27. Hon såg mig snabbt i
ögonen. ”Så när tänker du börja skriva?”

Perfekt – nu hade det blivit ”ni-na-ni-na-ni-na-na” –
kulturarbetarbrigaden samtalar i Volkhemmet om
framtida böcker. Det är mer avtändande än en packad
Sirpa på en ålandsbåt. Detta var kåthetens ödesstund.
Men jag kunde vända den till något mer sensuellt.
Trodde jag i alla fall i min enfald.

”När jag känner mig mogen för det!”
”Det kan dröja tjugo år, tjugofem år!”
”Exakt!”
”Jag förstår!”
”Det tror jag inte!”
”Varför inte?”
”Om jag skulle beskriva dig som en ängel, vacker

bortom mänsklig förnimmelseförmåga, som lust och
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fägring i ljuv förening, själens innersta liv och för-
kroppsligandet av skapelsens kärna. Vill du helst höra
det nu när du säger whatever eller om tjugofem år när
vi båda ser ut som skit och är tacksamma för varje
gnutta beröm?”

Hon skrattade så att tuttarna hoppade under pälsen,
det kände jag, av vibrationerna i de sju millimeter
bukfett som redan hade byggts upp, där handen låg
begraven i graven mellan låret och skrevet. ”I så fall
kan du börja skriva om femtio år!”

Hon kunde inte sluta tycka att frågan var lustig.
Jag såg den som verklig eftersom vår dödlighet är defi-
nitivt oundflyktig och vi blir med tiden sunkiga vare
sig vi är med på det eller ej. Vi kan fördröja sunket
men inte förhindra det. Hon tyckte att mitt sätt att se
på världen vittnade om ett slags naiv ärlighet. Varifrån
den formuleringen kom hade jag ingen aning om, men
jag antar att hon i sitt ordförråd hade ett särskilt skåp
för ord som inte använts på länge och att ord som
”naiv” och ”ärlig” bara ramlade ut därifrån.
Gulaschen var död – leve disken! Nu ville hon dansa
som grädde på moset. Jurek gjorde några uppmunt-
rande gester borta i baren – och jag kände på mig att
min dricks hade blivit grundplåten till hans nya östtys-
ka färgteve, men jag var okej med det eftersom god
service ska belönas och han var en bra servitör i en
värld som saknade varje tillstymmelse till serviceanda.

Jag började fundera på om upplägget verkligen var
förenligt med verkligheten så jag la in en underförstådd
kontrollfråga.
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”Jag dansar bara om du inte är ute på jobb!”
”Med dig är jag på semester, jag betalar dina drinkar,

allt du pekar på!”
”Good girl!”

Jag kände att jag hade bra kontakt med samhället och
hade etablerat de kontakter som var nödvändiga för att
sänka Sovjetunionen; när nu till och med de falas skrå
hade anslutit sig till mig hade jag ett periskop rätt in i
verkligheternas verklighet – vår egen patetiska naken-
het. Planen hade utvecklats snabbt och jag var på gång
att sprida mitt omoraliska koncept. Nu gällde det bara
att omsätta det i samhället utanför Klockan åttas sov-
rum och nattklubben Fantom, men varje angrepp
måste ske stegvis och under noggrant övervägande.

Hon blev min andliga barnmorska då jag insåg att om
jag ville skriva någon gång när jag blev äldre så måste jag
konsekvent avstå från behärskade, normala och mora-
liska aktiviteter – annars skulle inte det jag ville se fri-
läggas. Det kan låta som århundradets värsta efter-
konstruktion, men det är en av de bättre eftersom den
inbjuder till så mycket som vi annars skulle avstå ifrån
– om jag än är rätt konservativ och undanber mig allt-
för udda övningar. Det finns mer här i livet än premie-
pension – det är en sak som är säker. Livet är så mycket
och ändå stundtals så litet – men alternativet har ing-
enting. Vi dansade och stördes endast av Jureks små
handsignaler att det kanske var dags att kyla av sig lite
med en svalkande drink från baren. Det är något särskilt
med nötta golv, rangliga bås och en discoboll som snarast
snurrar runt sin egen axel och som ger en kalejdoskopisk
ljussättning som kan ge vem som helst epilepsi – och
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en kvinna man dyrkar. Nu gällde det bara att dyrka upp
hennes lås – fast dörren verkade redan stå på vid gavel.
Vi återvände till vår bänk i det lilla båset med den
överdimensionerade bordskivan som skymde alltför
mycket av vad som försiggick under bordet och hon
lutade sig mot mig som om vi hade känt varandra sedan
medeltiden. Hon tittade in i mina ögon som om de hade
något att säga henne eller så drömde hon om att bli
ögonläkare och kollade efter några festliga infektioner.

”Vad tror du på?”, sa hon utan förvarning.
”Kärlek och passion”, svarade jag eftersom jag

tyckte att det gav det rätta filmmässiga intrycket.
”Och rättvisa?”
”Ett intressant koncept!”
”Är alla ni i Kafka-stammen så ytliga medan djupet

under aldrig lyfts fram om det inte tilltalas?”

Efter några drinkar tillsammans med en underbar
partner är vi alla kungar i våra egna kungariken, där
slotten har riktigt höga torn. Jag hängde inte med i
växlingen till intelligent konversation utan fortsatte
drömskt känna att jag stod vid målet för en lång känslo-
mässig resa som hade börjat då mina barnflickor strök
mig över håret tills jag somnade – vilket var min för-
sta observation av att brudar har något som inte finns
på varken ICA eller Konsum. Jag var på väg att klätt-
ra upp i den erotiska katapulten för att slungas ut i
universum och hon ledde samtalet åter till det jordiska.

”Djupet är synligt för dem som vill se det och för de
som är höjdrädda!”
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”Höjdrädda?”
”Djup är en utmaning. Alla kan inte hantera utma-

ningar!”, sa jag och strök tungspetsen mot överläppen.
Hon tittade på mig med den där blicken som tjejer får
när de inte vet om man är förbaskat patetisk eller för-
söker förföra dem, och hon valde att ignorera mitt
uttalande genom att krypa närmare mig. Plötsligt fick jag
se Jureks 24-tums jätteglasögon framför mig. Sovjetisk
glasögondesign var inte att leka med.

”En liten eftersläckare kanske?”

Jag hade lärt mig mer om det folk jag var på väg att
befria och hon offrade sig för min sinnliga befrielse och
min ande återuppstod ur det som en gång varit och det
som skulle komma. Hur kvällen förlöpte kommenterar
jag inte vidare, ni har sett tillräckligt i era dagar,
antingen självupplevt eller genom den digitala teknikens
försorg, så jag stannar där. Jag vill inte heller bränna
mina skepp vad gäller henne. Vi har visserligen inte
träffats på tjugo år, men eftersom jag är född optimist
vet jag att en vacker dag står man där på bensinmack-
en gammal som fan med barnbarnen och då står hon
där på andra sidan gatan. Då får ungarna åka taxi
hem medan farfar rastar hunden. Jag har redan förlikat
mig med tanken att hon vid det laget måste ha fyllt 30.

Genom att systematiskt kartlägga den befolkning
jag skulle befria förstod jag vilket anslag som behöv-
des. Den sexuella revolutionen fick föregå den politis-
ka revolutionen. Alla är vi offer för omständigheter. Vi
vet inget om vi inte undersöker och varje livsunder-
sökning är just ett sök i underlivet och ingenting
annat. Så fungerar ord – de är ekvationer som leder till
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samma slutsats i olika kombinationer om vi bara vågar
använda språket. Från min barstol på nattklubben
Fantom planlade jag mina utfärder och det hände att
jag bjöd in Lecek Janitorowski på en drink men sam-
tidigt ville jag inte umgås för mycket med honom socialt
eftersom hans dubiösa karaktär lätt skulle kunna få mig
att spåra ur och lämna den smala vägen jag beträtt. Man
måste hålla isär yrkesliv och privatliv även om man är
i färd med att sänka ett imperium.

Klockan åtta erbjöd mig obegränsat med sex i två
veckor mot att jag ordnade en videoapparat åt henne,
vilket jag i min naivitet garvade bort, och när jag efter
fem veckor träffade henne igen stod videon där. Det
tog lite på självkänslan, men vi lever i en konkurrens-
utsatt värld. Det glömmer man lätt bort. Först tog jag
det som en man och blev nästan svartsjuk, men sedan
tänkte jag om och såg verkligen tecknet i skyn – min
plan att undergräva Sovjetunionen genom att föra ut
det korrupta budskapet fungerade. Min säd hade slagit
rot och det växte så det knakade. Den videon gjorde
mig verkligen lycklig om jag än önskade att hon hade
kunnat komma över den på ett enklare sätt än att
spretas ut i spagat, bräckas i brygga i timtal och få
skavsår på armbågar och knän. Hon visade hur jag
skulle tackla det förnyade angreppet på själva makt-
apparaten; om den än inte skulle stå på alla fyra så
skulle den vara beredd att hoppa högt och över gamla
moraliska hinder för att få det dess eget ego ville ha.
Själviskheten hade fått fäste. Hon var det levande
beviset och det var en bra video – vi tittade på flera filmer
tillsammans i en ljuv romantisk stämning. Hon hade
förstått att man kunde få saker om man dagtingade
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med vad andra tyckte var rätt – och om man själv tog
för sig skulle det inte bli något kvar åt maktapparaten
och den skulle gå under vare sig man insåg det när
man korpade eller ej. Kärnan i mitt upplägg var att de
enskilda aktörerna inte behövde förstå slutmålet; däri-
genom kunde de inte heller nås av någon propaganda:
en massiv insats från maktapparatens sida för att få
stopp på korruptionen skulle bara öka den eftersom
människor då skulle roffa åt sig så mycket de hann
innan det var för sent.
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Kolonialkriget

Jag kunde inte lita på att Ronald Reagan verkligen
satte Sovjetunionen under den press som behövdes för
att de plötsligt skulle kollapsa. Därför bestämde jag
mig för att engagera mig, för att säkerställa inte bara
att inrikesekonomin i Östeuropa kollapsade utan även
att dess kostnader för kolonialkriget ökade maximalt.
Det pågick flera krig i världen med sovjetiska soldater,
östtyska rådgivare, kubanska artillerister och Bengt
och Sven som staplade knäckebröd och långkalsonger
från Sida bakom frontlinjerna med vänlig hälsning
från Sten Andersson och Pierre Schori. Efter moget
övervägande bestämde jag mig för att resa till Angola
vars inbördeskrig jag ansåg vara lagom mustigt. Det
var dags för lite stridskänning närstrid med min fiende.
Det fanns många slagfält att välja bland – Nicaragua,
Etiopien, Somalia, Angola och en hel radda småstater.
Alla dessa kommunistiska arméer hade sugits ut av
”Operation Fairytale”, men det sovjetiska kolonial-
kriget gick inte så bra – nu skulle det komma att gå
ännu sämre. När jag väl lyckats slita mig från Klockan
åtta och frigjort mig från kampen om det erotiska
världsherraväldet, vände jag blicken mot det politiska.

Jag landade i Johannesburg för att senare ta ett
oannonserat flyg till Angola, vilket skulle lyfta från
Wonderbooms flygfält utanför Pretoria, flyga lite
vackert under Gaborone-radarn och landa på instru-
ment på en provisorisk landningsbana i Angola. Det
lilla flygbolaget ”Don’t Ask Airlines” opererade från
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några hangarer i anslutning till militärflygfältet. I
efterhand framstår det som att utmana ödet att flyga
med dem, men är man tillräckligt ung funderar man
inte så mycket över detaljerna. Då är man bara glad
över att man slipper de bögigt ljusblå gummistövlarna.
Jag hämtades på ett hotell i Johannesburg av två män
som tydligen jobbade statligt – frågan var bara för vilken
stat och om den var en stat i staten – men jag sparade
in taxipengarna. På Wonderboom släpptes jag av vid
en hangar bredvid landningsbanan. Ingen mötte mig,
utan jag tog på mig min ryggsäck och tiden gick oer-
hört sakta – inget går så sakta som minuterna innan
man ska riskera livet. Jag kunde inte pinka, för det
hade jag redan gjort, men då jag fortfarande var smyg-
rökare tog jag en cigarett eftersom det var flera meter
till de stora tankarna med flygbränsle. Allt bygger på
positivt tänkande. Tänker man negativt får det negativa
följder och saker går åt skogen. När några minuter
hade gått hörde jag ljudet av ett flygplan som var på väg
att landa och i motljuset såg jag ett större tvåmotorigt
propellerplan gå in för landning. Jag kände igen flyg-
planstypen – en C-47:a. Det var ett flygplan av samma
typ som tog Warren Weirdowitz från Europa till
Amerika. Då kände jag ännu inte till kopplingen, men
jag anade att den var ålderstigen eftersom designen
röjde klara drag av 1940-talet. När planet nådde land-
ningsbanan studsade det till och gungade i sidvinden
så att jag såg stjärtpartiet mer från sidan än framifrån,
vilket var lite oroväckande om det var den här sortens
plan jag skulle flyga med i fem timmar i trädtoppshöjd
för att därefter landa på en okänd temporär land-
ningsbana i ett land i inbördeskrig där ett liv var lika
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mycket värt som två sockerbitar eller en tepåse. Planet
kanade fram utmed landningsbanan och jag anade att
det verkligen hade landat och inte kraschat eftersom
landningsställen verkade vara intakta. Jag kände mig
lite iakttagen när planet plötsligt började taxa mot
mig där jag satt och rökte – så jag släckte cigaretten
för att slippa en massa gnäll om brandsäkerhet.

C-47:an stannade med ett gnisslande ljud framför
mig och propellrarna slutade rotera med ett stånkande.
Flygplanskroppen var vit med en del märkningar, men
inga identifikationssiffror eller andra kännetecken som
man kunde identifiera det utifrån, mer än bolagets logo-
type och Don’t Ask Airlines utmed sidorna. Jag antog
att flygbolaget hade specialiserat sig på att flyga åt
människor som skriver agentromaner och skräcklitte-
ratur. En annan sak som slog mig – det var ett genialt
sätt att slippa fordonsskatten. Sidodörrarna slogs upp
och en man hoppade ur. Han såg ut som en skeppare
från 1800-talet, en rödbrusig, vit man med stora
mustascher. Just i det ögonblicket tycktes situationen
lite surrealistisk, men verkligheten tog vid så fort han
tilltalade mig.

”Mister Kallberg?”
”Japp.”
”Ni ska följa med oss till Angola?”
”Det är tänkt så.”
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”Vi ska bara lasta och sedan drar vi efter det att vi
har kontrollerat planet och tankat.”

Tre andra besättningsmedlemmar klev ut ur planet
och verkade sträcka på benen efter en längre flygning.
En yngre man kom fram till mig och inbjöd mig att
dricka en kopp te tillsammans med de andra vid planets
stjärtparti. Vi stod där alla fem och drack te från en
medhavd termos ur pappersmuggar när plötsligt två
lastbilar med soldater i dök upp och utan att ens till-
tala oss började lasta flygplanet som om det var något
de gjorde varje dag.

Den jag talade med först verkade vara flygkaptenen
själv, och han inledde ett samtal med mig mest för
artighetens skull.

”Vad är det som driver dig att flyga till Angola?”
”Jag ska se hur det går för Sovjetunionen.”
”De har just inlett en större offensiv som rullar in

över landet.”
”Desto större anledning att åka dit.” I vissa situa-

tioner har man inget val, och jag skulle ändå åka så
jag kunde lika gärna visa mig lite engagerad. Det hade
varit rätt poänglöst att bli orolig. Jag är helt övertygad
att många av vår världs hjältar aldrig förstod allvaret
och riskerna omkring sig.

Kaptenen tittar efter hur lastningen gick och återvände
för att säga till mig: ”Du kommer att få sitta på ett
antal ton läkemedel och sjukvårdsmateriel.”

”Det är inget problem.”
”Hur länge ska du stanna i Angola?”
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”En månad eller två, lite beroende på hur det fun-
gerar att komma in i och ut ur landet.”

”In är nog lättare än ut.”

Jag hoppade över att utveckla detta och lät det hela
bero medan jag drack mitt te och funderade inte särskilt
mycket mer på det enkla faktum att jag om bara några
timmar skulle stå i mörkret ungefär femtio mil från
närmsta gatlykta, på en plats fylld av minor, rovdjur
och folk som mördade varandra – och för att göra
situationen lite mer utmanande var det också en plats
som var het och saknade vatten. Jag smålog och fort-
satte dricka te. Vi är alla våra egna mysterier. Jag
kände ingen direkt oro. Nu gällde det att komma iväg.
Sovjetunionen skulle bringas till undergång och jag
kände samma känsla som när jag fick mitt vackert
maskinskrivna bibliotekslånekort – detta var början
på ett nytt kapitel. Jag tog mig en titt på C-47:an som
var en maskin från flygets pionjärtid, ibland kallad
DC-3, och kroppen verkade vara stabil. Jag kunde se
att maskinen var kraftigt moderniserad med nyare
motorer. Det kan inte vara så allvarligt att krascha i ett
flygplan byggt med riktiga fackverk.

Färdmekanikern kom och ställde sig bredvid mig
medan jag undersökte flygplanet. ”Det är en äldre
maskin, men hon tål mycket”, sa han som för att för-
säkra mig att det inte var något ovanligt att flyga över
ett inbördeskrig fullt utrustat med det bästa två super-
makter kan köpa för pengar. Jag har varit på raggar-
nas midsommarfest i Leksand, så jag är inte lätt-
skrämd. Mekanikern var en yngre, späd man runt 30
år gammal.
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”Stadig konstruktion om man måste stanna till lite
otippat. Ingen kärra tål lika mycket beskjutning.”

Här blev jag lite orolig, eftersom jag själv tål måttligt
med beskjutning. ”Och man kliver ur skapligt oskadd?”

”En C-130 Hercules som skjuts ner och måste nöd-
landa blir ett enda stort eldklot!”

”Då är hela dagen förstörd!”
”Definitivt.”

Efter den motiveringen kände jag att jag gjorde bäst i
att flyga C-47:a resten av livet. Den kändes betydligt
säkrare än både jumbojet och Md-80. Man tar helt
enkelt sikte på en åker, en parkeringsplats eller en glest
trafikerad motorväg och sedan är det bara att landa med
en smäll – precis som en Tupolev genomför en vanlig
landning inom Aeroflot. Jag tog fram cigaretterna och
erbjöd honom en, han nickade och vi tog oss en rök
bakom flygplanet. Jag tänkte mig att om vi var två
som rökte skulle gnället om brandsäkerhet inte vara
så allvarligt. Det verkade inte direkt logiskt, men i den
kultur vi alla lever i, där förklaringen väger tyngre än
verkligheten, verkade det vettigt just den dagen.

Soldaterna hade snart burit in all sjukvårdsmateriel.
Jag frågade färdmekanikern om det gick att röka under
flygningen. ”I Angola är det nog det minsta problemet”,
sa han, och det låg något i det. Jag slängde in min rygg-
säck i planet, en av soldaterna kastade den rätt bland
all bråte och jag stod kvar utanför sidodörrarna.
Långt borta var Folkhemmet och allt politiskt dravel om
socialism, kommunism och allt annat fjäsk för överhe-
tens folkmord. Jag kände det som att jag hade vuxit upp
i ett riktigt skitsamhälle bland allt detta sosseslödder.
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Alla dessa bortförklaringar av varför halva Europa
var ockuperat av en stormakt som bara förtryckte och
krossade all opposition – men den maktens män var
”socialister” och då var man i Sverige tvungen att för-
svara dem till varje pris. Jag kände mig lyckligt och väl
pastöriserad från allt sosseaktigt och det bekymrade
mig inte längre – nu var jag på väg mot det inbördes-
krig där väst slogs mot öst, om det än skedde genom
ombud, och detta krig skulle knäcka Sovjetunionen
ekonomiskt. Jag sa till mig själv precis som i Fänrik
Ståls sägner: ”Jag kan berätta, ty jag var där!”

Efter tjugo minuter var planet lastat och klart för
avfärd. Jag pinkade bakom en hangar och tryckte där-
efter in mig i flygplanskroppen. De andra hoppade in.
Dörrarna slogs igen. Besättningen började gå igenom
checklistor inne i cockpiten, som saknade dörr mot
lastutrymmet. Jag kunde se hela instrumentbrädan.
Den var definitivt inte från 1940-talet. Det kändes
betryggande. Nu återstod bara detaljer. Jag insåg att jag
måste komma på något bra sätt att förklara för morsan
varför jag hade befunnit mig mitt i ett afrikanskt in-
bördeskrig när jag egentligen skulle ha hälsat på hos
en polare – men jag såg det som ett mindre problem.
Tack vare statliga Televerket, som under kommunis-
mens glansdagar kunde ta tjugo kronor minuter för
ett samtal till Sydafrika – ett samtal som i dag, när jag
krossat Sovjetunionen och Televerket sakta mals ner i
den kvardröjande svenska perestrojkan, bara kostar
några ören – hade jag en perfekt ursäkt att inte ringa
hem till Sverige eller bli uppringd. Min otillgänglighet
blev lite mer förklarlig tack vare Folkhemmets mono-
polistiska prispolitik. Jag insåg att planen byggde på
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att jag återvände. Alla planer har springande punkter.
Sedan motorerna startats taxade planet ut och lyfte.
Bra – nu var man på väg att än en gång vända histo-
riens blad. Det finns inget som är lika förvirrande som
ovisshet. Vi steg stadigt till säkert 5 000 meters höjd.
Jag hade egentligen ingen aning. Det kunde lika gärna ha
varit 4 500 meter. Vi påstår så mycket som vi egentli-
gen inte vet något om. Det började sakta mörkna
utanför fönstren, solen var på väg ner och kvällen var i
antågande. Skuggorna på marken, i den mån de syntes,
blev allt längre. Att sitta i den stadiga flygplanskroppen
kändes som att åka pendeltåg genom lufthavet. Färd-
mekanikern satt mittemot mig vid den andra kabin-
väggen. Han tog fram en cigarett och flyttade sig fram
mot mig, tydligen hade han fixat fram en tomburk
som vi kunde aska i, och jag tog själv en cigarett. Det
verkade lugnande, om jag än redan var lugn.

”Vi närmar oss gränsen mot Botswana och Gaborone-
radarn och då går vi ner på trädtoppshöjd!”

”Hur länge dröjer det?”
”Kanske fyrtio minuter till.”
”Och sedan?”
”När vi har gått ner på trädtoppshöjd flyger vi så i

kanske tre timmar, beroende på hur läget är tills vi
kommer dit vi ska.”

”Hur läget är?”
”Vi sicksackar lite för att undvika strider och för-

band på marken. De ser oss inte med släckta lanternor
och utan innerbelysning, men en radarstyrd missil är
oberoende av väder och behöver ingen sikt.”

”Och sådana är en risk?”
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”Inte direkt, vi flyger för lågt, missilen kommer inte
att klara av att följa oss eftersom den först går rakt
upp och sedan måste svänga kraftigt, antingen tappar
den kontakten eller så går den rakt ner i backen!”, för-
klarade han med ena handens gester samtidigt som
han rökte med hjälp av den andra. Jag förstod att
detta var något ryssarnas produktutvecklingsavdelning
arbetade hårt för att lösa eftersom det var en svaghet
hos produkten, men de kommunistiska angolanerna
fick dem gratis så hur skulle de kunna gnälla?
Missilerna fungerade hyfsat. Det får duga – om de är
gratis. Jag förstod att ryssarnas produktutveckling
skulle hämmas direkt av mina undergrävande tricks
bakom Järnridån eftersom dess resurser var de första
som skulle komma att åderlåtas – och på något sätt
kändes det betryggande att jag hade inlett mitt
angrepp i Polen, eftersom det försäkrade mig om en
säkrare resa till Angola. Trafiksäkerhetsverket arbetar
med sina problem och jag med mina. C-47:an gick så
stadigt i luften att jag kände det som att jag skulle
kunna öppna dörren och göra en rymdpromenad.

”Angola är lite annorlunda, de är inte så mycket
för att det ska se snyggt ut när de är osams.”

”Det tvivlar jag inte en sekund på.”

För besättningen var det en rutinflygning och för mig
var det ett uppdrag som likaså började bli rutin – ned-
brytandet av den sovjetiska hegemonin och befrielsen
av världens folk – någotsånär rutin i alla fall. Ingen är
fri så länge det finns andra på samma planet, vi är all-
tid fångna i institutioner och konventioner. En cigarett
senare signalerade färdmekanikern att det var dags att
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förbereda sig på plötsliga manövrar för att börja flyga
taktiskt och undvikande. Allt ljus i planet släcktes och
det var skapligt mörkt ute nu, de enda ljus som syntes
var lamporna på instrumentbrädan i den dörrlösa
cockpiten, men jag kände hur vi svängde och snabbt
tappade höjd. I min barndoms svartvita tillvaro betyd-
de det att man var illa ute att ett propellerplan plöts-
ligt vek av och tappade höjd snabbt, men jag kände
mig rätt bekväm efter att ha övertygats att en krasch i en
C-47 inte är hela världen. Så här hade hjältarna döds-
störtat i brinnande Lancasterbombare men färdmeka-
nikern tog ingen notis så jag reagerade inte ens när fallet
började få den konservburkssmakande apelsinjuice
jag druckit någon timme tidigare att jobba sig tillbaka
upp genom strupen. Det enda jag sa var ett kort: ”Hej,
vad det går!”

Och sedan var det inte mer med det. Efter någon minuts
drastiskt fall knakade det till i vingar och skrov, apelsin-
juicen återvände till magsäcken och befann oss i plan-
flykt på knappt trettio meters höjd. Ljusen i fjärran kom
nu från farmer och byar som vi passerade. Turboprop-
planets motorer drog skrovet genom lufthavet med
samma kraft som jultomtens renar kasar sig genom
verkligheten mot sitt slutliga mål. Jag började fundera
över meningen med färdmekaniker. Är det verkligen
så intelligent? När man verkligen behöver dem är ju
färden redan över och man störtar. Rent principiellt: är
det inte ett rätt välfärdssäkrande koncept att vi känner
oss väl till mods om vi har med oss en färdmekaniker?
Men egentligen – vad kan en sådan göra om motorer-
na plötsligt tvärstannar? Färdmekaniker fungerar som

476 jan kallberg



Folkhemmet – båda låter bra som idé men ingen av dem
kan leverera när det gäller.

När vi inte längre förstår vad som händer runt
omkring oss blir vi kaxiga, som Walther Weirdowitz
på östfronten när granaterna slog ner i artilleribatte-
riet fem löpgravar bort och han blev mest förbannad
över att liklukten fick honom att tappa frukostaptiten.
Vi berörs inte och jag kände mig oberörd av det mesta
– efter ett tag lyckades jag fiska upp en burkdricka ur
ryggsäcken och jag satt där i mörkret och var rätt nöjd
med tillvaron. En burk betyder så mycket. Alla borde
ha en burk och alla fula brudar borde ha burka – close
enough. Bebyggelsen glesnade och det blev längre mellan
de upplysta husen och mellan lägereldarna bland träden;
jag nickade till och hade en sossestund då det stod helt
still i huvudet.

När jag vaknade såg jag elefanternas ryggar i mån-
ljuset, och jag kom osökt att tänka på Leif-Åke från
min barndom. När jag var fem år hade jag en kompis
som jag gick på matiné med. Leif-Åke kom gående
varje söndag runt tvåtiden. Där stod jag. Med tre kro-
nor och femtio öre i rikets mynt. I väntan på Leif-Åke.
Vi gick sedan tillsammans till Centrumbion, detta uts-
pelades när filmstjärnor hade namn som Errol Flynn,
Spencer Tracy och Johnny Weismüller. I matinéernas
värld. På söndagar. Leif-Åke älskade Afrika. Han mis-
sade aldrig en film där Johnny Weismüller kom flygan-
de som Tarzan och kastade sig i vattnet för att rädda
brudar på djungelexpedition. Leif-Åke hade nog när
våra vägar skiljdes sett fler Tarzanfilmer än de flesta
biografmaskinister. Leif-Åke kunde sitt Afrika. Han
kunde se det farliga lejonet innan det ens blivit stort
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som en tumme på bioduken. Det var sent 1960-tal i
det svenska folkhemmet.

Nu var jag i krigets Afrika och jag flög in som ett
spöke genom natten, på låg höjd och skugga på himla-
valvet, och nu hade så mycket tillkommit till Leif-Åkes
Afrika: bomber, utbrända byar, splitterminor och sov-
jetiska kolonisatörer. Efter någon månad på savannen
nådde jag fram till ett bombskydd. Vi kom dit på nat-
ten efter att ha kört över sagolikt månupplysta slätter
där elefanter syntes i fjärran, gnuer betade i flock och
zebror satte av i språng när vi kom studsande på ett
lastbilsflak. Det var som i Leif-Åkes Afrika; vildmarken,
ödsligheten, djuren och naturen.

När jag en mörk natt kom fram till en by fann jag
den förste vite mannen jag träffat på över en månad
och han satt på huk vid en eld bakom sandsäckar och
bråte. Jag blev förvånad och han likaså. Jag över att
stöta på honom och han över att det utan förvarning
damp ner en ryggsäck från ingenstans klockan två på
natten. Han hade bara en halv högerarm, vid armbågen
slutade den i en stump, och han såg härdad ut där han
i skimret från elden, mitt i natten, arbetade med den
enda hand han hade: gjorde kameror och utrustning i
ordning och gjorde anteckningar. Han arbetade för
Toronto Star. Tim. Vi skulle bägge flygas ut med ett
evakueringsflyg. Nästa dag kom fler som skulle flygas
ut och vi hade inget att göra så den dagen lyssnade vi
till Tims berättelser. De andra tittade på den halva
armen. Och vi nickade i samförstånd. Alla var vi över-
tygade att armen hade blivit avskjuten.

Nästa natt satt vi i ett transportflygplan som flög
utan belysning i höjd med trädtopparna, förutom lite
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röd kabinbelysning då krigssjukvårdare försökte hålla liv
i dem som stod med ena foten i graven, bland morfin-
sprutor och påsar med blodplasma. Detta var inte
dödens väntrum utan snarare dödens operationssal.
De sydafrikanska krigssjukvårdarna arbetade febrilt
med att hämta tillbaka dem som tagit ett steg in i
nästa dimension och bara partiellt var kvar i den här
världen. Allt sker i nästan totalt mörker när flygplanet
sveper fram över landskapet.

Jag tog en cigarett för att lugna nerverna och tittade ut
på det ödsliga Afrika som flöt förbi under oss. Plötsligt
fick jag syn på Tim i det skumma ljuset. Jag kunde inte
hålla mig. ”Hur blev du av med armen?”, undrade jag
och Tim svarade: ”’Av med’?”

Tim var neurosedynbarn och föddes handikappad;
han hade blivit utstött och drömt sig bort i Tarzanfilmer
och som vuxen hade han bestämt sig för att utforska
världen. Leif-Åke var också handikappad. Leif-Åke
hade Downs syndrom, eller var mongoloid som det då
hette, och var tjugo år äldre än jag. Han var tjugofem
år och jag fem när vi gick på bio tillsammans. Leif-
Åke närde samma dröm om Afrika som Tim. De var
bägge handikappade. I dag är Leif-Åke död. Leif-Åke
hade mer gemensamt med den tuffaste av krigskorre-
spondenter än någon av oss.

Andra barn fick inte gå med Leif-Åke till bion. Det
upprörde min mor. Hon förklarade för mig att Leif-
Åke var precis som jag, det var bara det att han var
duktig på andra saker, och i slutändan vet man inte
vem som är den duktigaste. Jag älskar dig, mamma,
för att du alltid haft kurage att stå upp för vad som är
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mänsklighet. I dag är Leif-Åke död. När G-d räddade
Noak gav han den blivande världens inbyggare några
regler som de skulle följa för att bli rättfärdiga i G-ds
ögon. Leif-Åke bröt aldrig mot något av G-ds rättfär-
dighetsmått och dog som en rättfärdig man. Han blev
aldrig biskop, riksdagsman, bankdirektör eller förfat-
tare. Sannerligen, man vet inte vem som är duktigast i
slutändan. Jag kände av hela mitt hjärta att jag behövde
säga det. Leif-Åkes historia är viktig eftersom vi alla
tror att vi är världens medelpunkt och att har man
bara gjort karriär så är man en bra människa. Det passar
givetvis vår egen uppfattning och fungerar som en per-
fekt efterkonstruktion i våra egna ögon – men det är
just en efterkonstruktion och en förklaring som vi själva
innerst inne ser det orimliga i. När C-47:an svävade
över Botswanas bushlandskap så lågt att propellrarna
kliade elefanternas ryggar flög Leif-Åke med mig i tan-
ken, för han var en expert på detta vildvuxna land-
skap med och dess utmaningar, stora djur och faran
lurande bakom hörnet.

Han var ingen mongoloid kille från ett brukssam-
hälle utan han var en människa som var god, hygglig
och hade sin egen sinnevärld. I den här världen kan
det vara en betydande fördel jämfört med det själviska
slödder som omger oss. Jag har inte lyft upp Leif-Åke
ur Gorms brunn för goda människor tilltalar oss alltid
och de doppar bara fötterna i brunnen, de försvinner
inte fullständigt, och dem finns det andra som bryr sig
om men i det här fallet bryr jag mig, så jag låter inte
Leif-Åke försvinna och brunnens vatten sluta sig efter
honom. Om du är hygglig mot dem som har det lite
besvärligt, så kan du enligt Galitzer rebbe räkna med
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ett visst – observera ordet visst, för det är inte tänjbart
i all oändlighet – överseende med andra brister den
dagen då det är dags för din livsbok att avslutas. Så
det finns hopp för en människa som du. Var hygglig
mot dem som har det tillräckligt jobbigt som det är –
och gör något roligt istället, som att konsekvent förtala
maktens korrupta män – fast det var inte så Galitzer
rebbe uttryckte sig. Han menade att båda delarna är
styggelser i G-ds ögon, men om du hamnar i en situa-
tion där du kan göra livet jävligare för någon och där
du tvingas välja mellan en oskyldig människa som
stretar på och har det jobbigt och maktens korrupta
män som klär sig i purpur och guld – Galitzer rebbes
referenser är ibland lite ålderdomliga – ska du inte
tveka att i första hand hugga ditt verbala svärd i maktens
korrupta män.

Moraliska frågor gör sig bäst som hypotetiska
exempel eftersom de då kan pressas till det yttersta för
att man ska kunna se var de brister. Korruption och
nepotism är styggelser eftersom de innebär att man tar
från dem som inget har och ger till dem som redan har
– utan att de som inget har får något i utbyte. Om de
som inget har erbjuds att göra en dålig affär eller arbeta
för dålig lön, så får de i alla fall någonting i gengäld,
men med korruption och nepotism får de ingenting, de
blir bara bestulna.

Afrika är fullt av korruption, men så är det även en
av världens fattigaste platser. För att ta herraväldet
över världen kände Sovjetunionen att den behövde få
dessa länder som allierade och helst också få dem att
angripa sina grannländer och antingen ockupera dem
eller installera prosovjetiska regimer i dessa länder.
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Det skulle ha fungerat jättebra om världen bara hade
bestått av slödder som Sten Andersson och Pierre Schori.
Var Christer Pettersson verkligen en dålig människa?
Om alla hade varit sossar skulle Järnridån säkert ha om-
fattat ett större område och haft fler prickskyttar, högre
vakttorn och fetare pussar på första maj. Det har varit
för enkelt i Sverige att förklara bort medlöperiet.
Norrmännen sköt Quisling – inte utan orsak. I Sverige
har quislingarna blivit befordrade. När de väl hade
svikit friheten och andra människor ägnade de sig åt
att sko sig som korrupta sossar i flera generationer.

C-47:an fortsatte att gunga fram genom det mörka
lufthavet och efter någon timme kom färdmekanikern
fram till mig och sa att vi strax skulle landa; det ver-
kade visserligen som att vi redan hade gjort det med
den flyghöjden vi hade, men jag tog det som en man
och tände en cigarett utan att tänka på att jag var bara
några minuter från vad försäkringsbranschen kallar
en signifikant riskhöjning.

Jag flyttade mig framåt så att jag kunde se in i
cockpiten och ut genom samma fönster som piloterna
såg verkligheten genom. Perfekt – becksvart utan minsta
spår av varken horisont eller något annat man kunde
ta fasta på. Mitt negativa jag började fundera över om
den som kalibrerat instrumenten kunde ha 2:a i matte
men mitt positiva jag tänkte att i så fall skulle vi redan
ha slagit i backen.

Att leva i sin egen rockvideo är ett heltidsjobb. För-
delen med att se är att man just sett men när jag tittade
in i beckmörkret som vi skulle landa i började jag tviv-
la på den inneboende logiken i det påståendet. I mötet
mellan teori och verklighet vinner oftast verkligheten.
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Jag kände plötsligt hur planet gjorde en svag stig-
ning, eller så vek sig kroppen under mig, och vi plana-
de på något högre höjd. Skönt – det kändes bekvämt
att ha lite större avstånd till jordytan. Därefter sänktes
nosen igen och vi förlorade höjd. Inget säkert varar för
evigt. Vi tappade höjd – rejält med höjd i en hastighet
att skilsmässan från livet kändes förestående. Har
man femtio meter att leka med känns varje förlorad
meter som ett steg närmare katastrofen. Fortfarande
var det kolsvart – det började se mörkt ut.

Meter för meter sjönk planet och jag blev lite be-
kymrad eftersom det fanns ett i förväg bestämt antal
meter vi hade till godo. Plötsligt hörde jag under mig hur
luckorna för landningsställen öppnades, ett segdraget ljud
som varade i säkert femton långa sekunder, vilket kom
som en bekräftelse på att vi på något sätt skulle hamna
på jordytan. I nästa ögonblick funderade jag återigen på
om den som hade kalibrerat instrumenten kunde ha varit
bakis eller haft en dålig dag på jobbet. Det var lika mörkt
utanför fönstren som Ludvika by night. Planet fortsatte
att tappa höjd. Plötsligt tändes ljusen från en landnings-
bana framför oss, och vi flög inte högre än att man tydligt
kunde se skenet från en OSRAM 200 watt med texten
OSRAM klart synlig. Sekunden efter det att vi hade sett
den kilometerlånga landningsbanan lysas upp slog land-
ningsställen i backen. Vi studsade fram över en helt
ojämn landningsbana som jag var helt övertygad även
fungerade som åker till vardags. Så fort planet hade
tagit mark, men innan vi hade hunnit avsluta land-
ningen, släcktes ljusen och mörker omslöt oss direkt.

Framför oss syntes fortsättningen av landningsba-
nan som en glugg i skogen som bredde ut sig framför
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oss, och piloten hade den goda smaken att försöka
navigera igenom den gluggen. Jag andades inte direkt
ut, men jag lutade mig bakåt igen efter att ha sträckt
mig för att se vad som hände genom dörren till cock-
piten – om jag nu egentligen hade någon nytta av det
eftersom det som hände skulle ha hänt även utan min
medverkan. Ibland när saker händer förstår vi inte vår
egen litenhet – som när vi plötsligt ramlar ner i Gorms
brunn, i likhet med den unge dragonen.

Det fanns ingen anledning att jaga upp sig. Vi rullade
fortfarande, men C-47:ans hållfasthet gjorde att vi
kunde känna oss trygga även om vi skulle braka in i
ett träd; om vi blev beskjutna var det bara att göra en
handbromssväng, trycka plattan i botten och styra
mot gluggen i andra ändan av landningsbanan och ta
sig ut, och det kändes inte så besvärligt utan vardagen
kom krypande eftersom det fortfarande var tisdag.

Efter ett antal osedvanligt långa sekunder stannade
flygplanet, och färdmekanikern öppnade sidodörrarna.
Utanför var det ett myller av uniformerade afrikaner, det
var svårt att se dem i ljuset från stjärnorna, men färd-
mekanikern gjorde tecken åt mig att flytta på mig; tyd-
ligen skulle jag vänta tills de hade lastat ur flygplanet.
Säckar, kartonger och lådor for i flygande fläng ur flyg-
planskroppen. Några lastbilar dök upp från ingenstans,
allt lastades på deras flak utan att minsta ljus tändes och
när detta plötsligt var klart försvann alla afrikanerna.
Det var uppenbart att last hade företräde framför pas-
sagerare. Vart land har sin syn på kollektivtrafiken.

”Här kommer dina polare!”, sa färdmekanikern. Fyra
soldater dök upp vid flygplanet och sa sig vara där för
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att hämta hårdingen från norr. ”Polare” tycker jag var
en överdrift eftersom vi inte blivit formellt presenterade
för varandra – även om det var inbördeskrig.

Jag tackade piloten och färdmekanikern för flyg-
ningen, tog min ryggsäck och hoppade ut. Efter några
snabba stapplande steg i lättsam latinodansstil för att
återfå balansen – jag hade inte sett hopphöjden från
flygkroppen – var jag beredd att svara på frågor från
de församlade djungelkrigarna.

”Mr Kallberg!”
”Japp!”
”Vi har väntat på er för vi visste inte med vilken

flygning ni skulle komma, men vi är glada att se er här!”

De tre andra instämde på sitt eget språk och på portu-
gisiska. Vi blev presenterade för varandra och jag ut-
nämnde var och en av dem till ressällskap på den stora
färden – mot sänkandet av Sovjetunionen.

Han som verkade vara ledare för gruppen förklara-
de att jag skulle få veta mer dagen därpå och att det
eftersom det var sent var bäst att jag genast fördes till
min egen hydda för att vila över natten. När jag kom
fram till hyddan efter en mycket ruskig och skakig
färd i en jeep såg jag en mycket enkel säng gjord av
rötter och grenar, om den än faktiskt gick bra att ligga
på, och hyddans väggar var tvinnade av rötter och tork-
ade blad. Nu befann jag mig tydligen på deras huvud-
bas i kriget mot kommunisterna.

Innan jag hunnit gå och lägga mig dök min följesla-
gare upp. Det var en officer från UNITA-trupperna,
och han presenterade sig som ”George”. Han skulle
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följa mig genom min resa i landet för att säkerställa att
jag inspirerade alla i kampen mot Sovjetunionen – som
om det skulle behövas. Jag köpte det resonemanget för
att spara tid. Han var rätt kortvuxen, svart – det fanns
inte enbart svarta utan även rätt många mestiser i
gerillalägret – och hade en av de kinesinspirerade, näs-
tan maoistiska, olivgröna uniformerna på sig.

”Du har kommit från Sverige?”
”Japp.”
”Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.”

Redan här anade jag att de hade förutfattade meningar
om svenskar och Sverige, eftersom de mest hade haft
att göra med Sven och Bengt från Sida som staplade
knäckebröd och långkalsonger bakom de ryska artilleri-
batterierna med hälsning från sossarna.

”Jag är svensk men jag är ingen direkt anhängare av
vare sig kommunism eller socialism.”

”Har ni tagit till vapen än?”

Här blev jag faktiskt lite ställd, men som entertainer
finner man sig blixtsnabbt och eftersom detta utspela-
des efter februari 1986 dröjde jag lite med svaret
medan George funderade. ”Yes, I remember – your
prime minister was shot!” Så var det avklarat. Mer
behövde inte sägas, nu var det dags att hitta något
ätbart. Det var första och sista gången jag kände att
jag hade nytta av Olof Palme – men han avslutade i
alla fall det samtalet. George anade vad jag tänkte
fråga om och sa direkt: ”Vi har dukat upp i mässen!”
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Jag lät ryggsäcken ligga kvar på sängen och följde med
till ett slags mellanting mellan en stor hydda och ett ler-
hus, med stängda fönsterluckor så att inget ljus kunde
sippra ut. När jag kom in satt redan andra officerare
vid ett antal campingbord, och vi hälsade på varandra.
Där fanns det mesta en karl behöver – sydafrikanska
cigaretter, kassavarötter, köttkonserver, nykokt ris och
Lion Lager från South African Breweries. En komplett
näringspyramid för en viking. Jag satte mig ner hos
dem och vi åt samtidigt som jag passade på att ta en
cigarett. Detta var inte en diktatur så man fick röka på
offentlig plats. Det är faktiskt gott att röka. Jag slutade
för att det var ohälsosamt men för smakens skull kunde
jag ha fortsatt. Rökning är förtalad av extremister
som vill förbjuda allt som är kul.

”Hur stor är risken för att vi blir attackerade av sov-
jetiskt flyg här på basen?”

”Noll!”, sa George och de andra instämde.
”Noll?”
”Mister Reagan har gett oss schyssta prylar!”, sa de

och pekade mangrant upp mot taket: hyddans inner-
tak var gjort av kalotten från en olivgrön fallskärm.

”Och vad hände med piloten?”, frågade jag.

De garvade till och himlade med ögonen som om de
tyckte att jag var född i går; därefter erbjöds jag kaffe
och en cigarett till det eftersom det är särskilt gott att
dricka kaffe samtidigt som man röker.

”Störst risk är det ute på savannen eftersom de vet att
vi inte har luftvärn där, och ser de en ensam lastbil så

så sänkte jag sovjetunionen 487



attackflyget tömmer de allt de har under vingbalkarna
för att direkt kunna återvända!”

”De är livrädda för våra baser!”
”Där vi slagit oss ner eller försvarar har vi en ring

av amerikanska Stinger-missiler att försvara oss med!”

De pratade på i mun på varandra men jag bara lyssna-
de och sa inte ett ord.

”Förut kunde sovjeterna och kubanerna bomba byar
och befolkningen som de ville!”

”Men sedan kom El Presidente Reagan!”
”Reagan fixade allt!”
”Nu är kommunisterna livrädda för att komma i

närheten av våra befästningar!”
”När de inte är rädda för våra hårdföra gerillakrigare!”
”Givetvis!”
”Våra hårdföra gerillakrigare som kan slåss i bushen!”
”Till skillnad från förvirrade ungrare, tjecker, öst-

tyskar och kirgizer!”
”Definitivt!”
”Skicka ketchupen!”
”En öl till vore gott!”, kommenterade jag det hela med.

Gerald Ford hade inte fattat den handskrivna lapp jag
skickat medan jag satt och låtsades vara delaktig i en
samhällskunskapslektion i mellanstadiet, men det var
annorlunda nu. Jag insåg att min plan fungerade per-
fekt och att Reagan hade förstått mitt budskap. Detta
skulle kosta Sovjetunionen multum. Deras nationale-
konomi skulle ansträngas till bristningsgränsen –
sedan skulle jag bara tränga in bakom Järnridån och
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sätta dem i gungning med korruption och tricks och
därefter skulle det brista. Officerarna diskuterade och
förklarade under kvällen politik och strider men en
sak framstod med all önskvärd tydlighet: kommunist-
erna hade verkliga svårigheter att slåss mot deras
gerillaförband. Gerillans teknik var rätt enkel. Man
letade bara upp en motståndare i bushen, avlossade all
ammunition och alla vapen man hade och överlät
sedan åt klimatet och flugorna att göra resten. Det är
ingen raffinerad och övertaktiserad stridsteknik
direkt, men den fungerar eftersom det är gerillan som
kan hantera klimatet. Man bara laddar ur på varandra
och den som kan hantera situationen överlever och
den andra dör av infektioner och av det fientliga kli-
matet. Om striderna drog ut på tiden brukade man
avskära fienden från dess huvuddel och sedan beskju-
ta dem – sedan var det bara att vänta en vecka i den
glödheta solen tills det återstod uppsvällda lik som
hyenorna börjat nafsa på. Det fanns ingen anledning
att gå dit tidigare eftersom någon fortfarande kunde
vara vid liv och då kunde de skjuta tillbaka – vilket är
jättefarligt! Okomplicerade affärsmodeller fungerar
bäst, eftersom de är överskådliga, genomförbara och
baserade på verkliga förutsättningar. Det hela verkade
rationellt. Jag lyssnade under kvällens sista timme och
jag hade inte direkt något att tillägga, mer än att gerilla-
medlemmarna måste motiveras och integreras i den
grandiosa planen som hade sitt ursprung i böcker från
ett folkbibliotek på en ort där någon under sen medel-
tid bestämt sig för att dämma upp en å, bygga en vatten-
driven hammare och banka på järn. Vi är ofta fångna
av vår historia och av de förutsättningar som andra
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människor skapat, det är lätt att konstatera, men det
som kräver mod är utmaningen att bryta sig ut ur det och
göra något drastiskt – som att sänka Sovjetunionen.

Jag hoppades bara att de skulle bli svårare och
dyrare för Sovjetunionen att föra dessa kolonialkrig så
jag passade på att ge gerillan lite inspiration och upp-
muntran. Det här var utan tvekan en av de platser där
Sovjetunionens öde avgjordes. Nu gällde det att knyta
ihop det strategiska rymdförsvaret, invasionen i
Grenada, hon i röda rävpälsen och min taskiga karaktär
till en först bedövande och därefter avlivande elixir
som Sovjetunionen skulle få att halsa i sig när den
minst anade det.

Gerillaofficerarna fortsatte att talas vid samtidigt
som jag med mitt västeuropeiska synsätt var mest
engagerad i att peta bort fettet ur det konserverade
köttet, fullkomligt negligerande det faktum att folk
dog som flugor omkring mig. Inbördeskrig saknar den
finess som vanliga ställningskrig har; de är mer som
ett enda stort Bullerbyn med betoning på buller i byn.

Vi kom bra överens. Jag tog en öl och en cigarett
till, eftersom det just slog mig att nästa transport
kunde bli sprängd i småbitar när den ensam färdades
över savannen och var hjälplöst utsatt för all den sov-
jetiska eldkraften som hellre attackerade en ensam
lastbil än riskerade att bli nedskjuten och få kalotten
upphängd i en mäss – där ens ande kunde sväva fritt
under dess kupol medan ens svurna motståndare garv-
ade gott därunder åt ens öde medan de drack och
rökte som ottomanska furstar.

Jag började känna att det var dags för stordåd. Den
afrikanska kontinenten behövde att det hände något.
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Dessa krig kunde inte fortgå i all evighet. Jag var
tvungen att ta tag i det.

”Du är inbjuden att besöka Jonas i hans bunker efter
firandet av hans 52-årsdag för att ta några drinkar!”

”Tack!”

Varje anständigt krig och historiskt bladvändande bör
inledas med ett cocktailparty: det skänker en civiliserad
inramning åt ett barbariserat moment och det bereder
oss glädje eftersom vi slår ihjäl och älskar med samma
varma själ.

Jag hade ingen aning om att Jonas Savimbi, gerilla-
ledaren, fyllde år, men tydligen skulle hans födelsedag
firas med militärparader och uppvisningar och därefter
bjöds det på drinkar för Jonas närmaste polare.

Av någon anledning hade Jonas själv utnämnt sig
till min polare, men eftersom de hade vapnen och jag
bara hade mina kunskaper i origami kände jag att det
var enklast att ge efter. Jag kunde förstå varför Jonas
tyckte att jag passade in i sällskapet. Jag var en svensk
som inte staplade långkalsonger och knäckebröd
bakom de kubanska pansarskyttebataljonerna och de
sovjetiska artilleristerna.

Födelsedagen var tydligen nästa dag, så jag gick
och la mig i hyddan med en hund strykande kring
benen. Jag äter inte hund så sent på kvällen så jag frå-
gade en av officerarna vad hunden gjorde kring mina
ben.

”Det är din ormhund!”
”Ormhund?”
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”Den skäller om några ormar försöker slingra sig
in i din hydda!”

”Så praktiskt!”

Hunden skällde mest hela natten, men jag sov gott. När
jag vaknade var det något kladdigt inuti väggen vid
hyddans ena kortsida och jag fattade först inte vad det
var. Jag funderade över det medan jag plockade med mina
prylar och till slut insåg jag att det var en avhuggen orm
inne i den flätade väggen; en orm som hade upptäckts
under natten och avlivats med machete. Jag undrade som
hastigast hur många torkade ormar väggen kunde bestå
av och konstaterade att den nog skulle torka till kvällen
och aldrig hinna börja lukta. Så var det inte mer med
det. George kom och mötte mig för att vi skulle käka
frukost tillsammans. Den bestod av sydafrikanska
cigaretter, köttkonserver, kassavarötter, nykokt ris och
öl. Jag började ana ett mönster men som viking hade
jag ingen anledning att lida. Det hade räckt med kött-
konserverna, cigaretterna och ölen – resten var över-
kurs. Det är gott med öl till frukost. Öl passar till det
mesta. Det dricks för lite öl till dessert. Tårta är över-
skattad. Nu såg jag mer av landskapet, vi var utspridda
i hyddor och lerhus under ett fåtal träd i ett dammtorrt
landskap som var tämligen platt och där solen sakna-
de moln som konkurrerade om utrymmet på himlen.

Jag skrek åt min kalfaktor som alla andra översitt-
are: ”Aqua calor!” Lever man i ett klassamhälle ska
man spela sin roll, annars riskerar man hela samhällets
bestånd, och han kom som skjuten ur en kanon med
varmt vatten så att jag kunde tvätta mig – precis som
om en viking någonsin tvättar sig.
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Resten av dagen degade jag tillsammans med några
skalbaggar, andra småkryp, tre små ödlor som om de
hade varit av plast skulle ha varit rätt spejsade drink-
pinnar och en skorpion som försökte vara hemlig
under en sten och allt detta utspelades i skuggan av
min hydda.

Jag kände att det var dags att vila sig lite och efter-
som jag hade sällskap kändes det gott. Vi behöver inte
så mycket för att vara nöjda. När det började dra ihop
sig till sen eftermiddag kom George. ”Mister Kallberg,
det är dags att fira dr Savimbis födelsedag!”

Det kändes som ett trevligt avbrott och jag skulle
verkligen uppskatta det eftersom jag hade ett intresse
för att möta de män som gjorde så att Sovjetunionen
förblödde i Afrika. Visserligen innebar detta att man
offrade det angolanska folket, men alla blir vi offer för
andras stridigheter – vare sig man är Walther eller
Motek Weirdowitz. När vi själva hellre vill sitta vid
Svarta havet och spotta körsbärskärnor mot den vat-
tenspegel vi ser nedanför sluttningen från vårt ryska
klassicistiska maison med franska fönster; med vit hatt
och vit kostym; medan vi rullar tungan och putsar ögon-
brynen med tungspetsen samtidigt som vi tänker på
vad livet har att erbjuda – till tonerna av flygelmusik
som strömmar ut genom de öppna fönstren till båtnad
för var och en som uppskattar livet och flyr döden.

Jag plockade undan mina saker i hyddan, skakade
insekterna ur mina jodhpurs och insåg att det var dags
att möta omvärlden. George och jag vandrade längs
de dammiga spåren i den halvöken som omgav oss, en
form av bush där marken bestod av sand istället för
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jord, där hyddor och lerhus låg utspridda i ett virrvarr
med betryggande avstånd mellan husen – en rest från
tiden innan Ronald Reagans Stinger-missiler såg till
att sovjeterna fick respekt för den angolanska husfriden.

På håll kunde vi höra musik och det började synas
fler som vandrade i samma riktning. Efter någon
minut såg vi en stor arena, med afrikanska lands-
bygdsmått mätt, och där fanns en hedersläktare. Jag
antar att det är där drinkbordet står, tänkte jag lätt
törstig i ökenhettan – om jag än kan ta hetta väl. För
att vara svensk mycket väl. Det ligger i min varmblo-
diga karaktär, inbäddat som en varm korv i ett torrt
bröd. På arenan hade UNITA-förbanden börjat orga-
nisera sig för parad och jag avvisades en plats bland de
förtrogna närmaste: amerikaner, britter, kongoleser,
vänner från Elfenbenskusten, sydafrikaner, exilango-
lanska portugiser och andra som passade på att passera
Jamba när de ändå hade vägarna förbi. Vi var ett fem-
tontal personer på läktaren och jag var lika hemlig
som alla andra genom att bara lätt då och då kasta ett
öga för att se var det fanns grogg.

Det blev inte mycket sagt under militärparaden mer
än vilken grogg man ville ha och att det gick bra att
servera en till. I ett så hemligt sällskap erkänns man inte
ens som närvarande och jag var ensam om att inte bära
solglasögon och det skrämde församlingen eftersom
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det på deras kollegiala språk betydde att jag föredrog
att låta människor se döden i vitögat, men det enda
jag sa var, på kryptisk högstadieengelska: ”I can have
one more of the yellow ones with the white umbrellas!”

Ett budskap som i en värld befolkad av personer
som i dag bara finns som karaktärer i John Le Carré-/
Kalla kriget-spionromaner var ack så skrämmande.
Vem är ”Den gule” med ”det vita paraplyet”? Vems
täcknamn är det? Vad är det som pågår? Den sena
eftermiddagen förflöt med drinkar, flera drinkar, lätta
nickningar oss hemliga emellan – och sedan var det
inte mer med det. När det började dra ihop sig till en
avslutning – det började bli mörkt och paraderna hade
slutat – kom George fram till mig och sa kort:
”Klockan åtta är du inbjuden att besöka dr Savimbi i
hans bunker!”

”Jag tackar!”

Efter det återvände jag till hyddan för att göra mig i
ordning för kvällen med en respektabel skjorta, några
byxor med pressveck och en nyrakad nuna som lukta-
de Old Spice. Några minuter före klockan åtta sväng-
de en jeep in vid min hydda och vi var strax på väg.
Resan tog ett några minuter genom bushen där vi
studsade fram på stigar bland buskar och snår tills vi
kom fram till en skapligt stor nedgrävd hydda – det
enda som syntes av den var det kamouflerade taket
som bars upp av vallar av sandsäckar. Jag gick ner i
bunkern och har man sett på fanken – där inne såg det
ut som i en skaplig trea i Hägersten. Jag blev erbjuden
en sittplats i soffan i vardagsrummet. Jonas dök upp,
en rätt kraftig medelålders svart man med karismatisk
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blick – och jag antar att om man är gerillaledare krävs
lite karismatiska anlag för annars skulle ens under-
lydande knappast följa en på öden och äventyr – och
han tog min hand som jag sträckte fram när jag reste
mig. Jag körde en ”Stanley möter Livingstone”: ”Dr.
Savimbi, I presume? Jan Kallberg.”

”Angenämt.”

Vi satte oss ner bredvid varandra som två statsmän i
varsin fåtölj. Jonas lyssnade till de portugisiska sänd-
ningarna från Radio Sweden International. Nu börja-
de jag bli lite stressad. Han hade hört ett tal av Sten
Andersson om Afrika och den politiska lösningen för
Afrikas framtid. Jag anade att Jonas inte riktigt gillade
Sten Andersson, som var en gammal sosseskurk som
fan till slut bestämde sig för att hämta hem, och det
gjorde mig ännu mer stressad, för att bli missförstådd
mitt under ett inbördeskrig i Afrika är inget vinnande
koncept. I sann Weirdowitz-chutzpahnikanda kunde
jag bara svara på enklaste sätt.

”Sten Andersson är inte Sveriges utrikesminister. Den
verklige är sjukskriven. Den där killen jobbar nere på
blankettlagret.” Jonas tittade på mig som jag hade tittat
på Galitzer rebbe när denne förklarat för mig att gurkor
växer på träd i Tjernobyl där strålningen gjort att man
kan skära av loss gurkorna från träden och använda
dem som ficklampor.

”Verkligen?”

Det är här de verkliga chutzpahniks skiljer sig från
lögnarna: lögnarna blir oroliga och börjar vela om

så sänkte jag sovjetunionen 497



sina historier, men jag höll stenhårt fast vid min original-
version. ”Jag hade inte hört namnet Sten Andersson
till för några veckor sedan.”

”Jaha …”, sa Jonas och tycktes nöja sig med det
svaret eftersom han hade blivit riktigt förbannad på
Sten Andersson och dennes hyllningstal till de folk-
mördande kommunistiska marionettregimerna.

”Och Palme hör vi inte mycket mer av …”
”Om hans ande än fortfarande svävar över landet.”
”Och hans nidingsdåd lever vidare.”
”Svavel och saltsyra renar.”

Jonas garvade till eftersom han var en vän av drastiska
metoder, men min metod var närmast inspirerad av de
holländska kalvinisternas utdrivning av katolska
andar ur kyrkorna efter reformationen. Vi tog några
stadiga groggar och pratade om min resa till Jamba.
Han frågade om jag hade blivit lite orolig av landningen.
De som flyger in tror oftast att de ska dö, menade han.

”Som att kliva av bussen”, sa jag eftersom jag blivit
lite kaxig sedan jag lyckats överleva att associeras med
Sten Andersson.

”Och nu tänker du följa våra förband i någon
månad?”

”Japp.”
”Bara två har gjort det förr; en dog och en skrev en

bok. Så vem ser du dig som?”
”Den tredje, som tar en öl och konstaterar att det

var attans annorlunda.”
”Då är du definitivt den tredje!”, konstaterade

Jonas glatt.
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Jonas och de fem av hans generaler som satt bredvid
oss i en soffa var verkligen glada att det fanns svensk-
ar som inte fjantade för Sovjetunionen. De insåg att
Sovjetunionens dagar var räknade, med sådana mot-
ståndare – de kunde bara fortsätta slåss i bushen och
en vacker dag skulle det inte längre komma några
tanks längs vägen eftersom fienden inte längre hade
något gummi eller bränsle och saknade ammunition.
De skulle få så rätt. De gav Sovjetunionen tio år, sedan
skulle den vara borta. Jag sa fem. De tittade hastigt på
mig, jag anlade min moldaviska bedrägliga blick och
de visste inte riktigt vad som var på gång, men efter-
som de hade gjort den erfarenheten att man kan dö
snabbt när man minst anar det förlikade de sig med
fem år. Det kändes tryggast för alla inblandade. Jonas
inbjöd mig att komma och hälsa på igen om jag över-
levde min resa till Mavinga, Benguelajärnvägen och
Luandas ytterkanter. Resan skulle enligt planerna ta
någon månad, men inbjudan kvarstod tills jag kom
tillbaka. Vi hoppas alltid att vi ska komma tillbaka,
men jag gjorde som Motek – jag sa inget om åter-
komsten, för jag visste inte riktigt hur detta skulle
sluta. Därefter bröt vi upp och Jonas önskade mig
lycka till, generalerna tog i hand och jag kände att jag
hade deras välsignelse att bli beskjuten som alla andra
som reste utmed vägen som passerade järnvägen. Jag
behövde inte motiveras – den här resan var nödvän-
digt för att jag skulle kunna göra slut på Sovjet-
unionen och jag ville inte göra bibliotekarien besviken
genom att skita i att förändra världen.

Dagen därpå lastade jag upp min ryggsäck på en
lastbil och vi for norrut. George skulle följa med mig
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under hela resan. I flera timmar färdades vi på flaket till
en sexhjulig terränglastbil som kändes som en flygande
matta när den åt sig genom den sandiga jorden på sin väg
framåt. Det här sättet att resa liknade mystiska taxi-
färder i Polen. Terränglastbilen var en sydafrikansk
SAMIL, som var lika stor som en fullstor vanlig lastbil,
och flaket kändes som ett hav. Det var lastat med lager
på lager av förnödenheter på väg till fronten. Vi skulle
färdas med den här lastbilen i en vecka, sedan skulle
vi vara framme. Det kändes betryggande. Det betydde
sju dagar i bushen på den lilla lastbilen i det stora
bombsiktet. Det gick någon dag och jag kunde inte
längre vara så orolig att vår lastbil skulle vara favorit-
mål för varje sovjetiskt SU-27-attackflygplan som
startade den dagen. Det finns en punkt därute när man
slutar bry sig. Det fanns en anledning till att jag satt
på dinern i New Jersey och inte sa något på alla dessa
år. Jag behövde lugna nerverna. Så enkelt är det – med
en grekisk sallad med dressingen bredvid, en tredubbel
martini, ett glas mineralvatten, ett glas apelsinjuice
och en kopp kallt kaffe. Svårare än så är det inte att
komma i mental balans. Terapi är överskattad. Allt
man behöver finns redan förpackat i små flaskor med
ett italienskt varumärke på.

En gång när vi passerade några träd i bushen stod jag
upp på flaket, men utan glasögon, och eftersom jag är
halvt om halvt närsynt såg jag inte riktigt vad det var
som svischade förbi. Det blev ett liv på flaket, de som
hade stått upp tillsammans med mig bakom förarhytten
hade kastat sig handlöst ner i bråten av vapen och för-
nödenheter och återuppstod gnyende därifrån. Det
tiotal personer som reste med mig var märkvärdigt
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vita i sina svarta ansikten. Ingen talade om saken, men
de började visa mig respekt – ett annat slags respekt än
den respekt som de som snor bilar i förorten eftersträvar.
Jag fattade aldrig vad som hade hänt. Först långt senare
förstod jag att det hade hängt ner en svart trädkobra
från ett av träden, beredd att hugga – en orm med
extrem dödlighet i hugget och taskigt humör, om man
får tro uppslagsboken hemma i knäckebrödets förlo-
vade land. Jag såg bara något mörkt passera förbi mitt
huvud. Så långt hade det bara varit en trafikincident.
Enligt afrikansk folktro har den som kan se in i fram-
tiden stark kontakt med andemakterna, och eftersom
jag visste att jag inte skulle dö när kobran hängde där
redo att hugga eller att låta sig falla ner på det last-
bilsflak som passerade under den stod jag resolut kvar,
och var alltså en man med överandlig kontakt med
andemakterna. Från den stunden och hela återstoden
av resan räknades jag inte längre som en utlänning utan
mer som en av dem. Om jag satte sådan tro till vad
andarna hade sagt till mig och var så handfast i min
tro, mina insikter om framtiden och vetskapen om vad
som fanns bakom det historiska hörnet, så fanns det
nu all anledning att lära sig allt av mig och av vad jag
sade eftersom jag hade gigantiska insikter. Äntligen en
grupp åhörare som insåg det. När vi kom till byar var
folk ivriga att höra mig tala till dem genom George
som översatte. Historien om den svarta kobran var
bevis nog på vem jag var och jag visste ingenting mer
än bara att jag hade fått verkligt passionerade åhörare.

”Sovjetunionen kommer inte längre att kunna bomba era
byar. Den kommer att gå under och jag är garanten
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för att så kommer att ske.” De höll med mig, det var
ingen tvekan om att så var fallet. De applåderade stor-
artat som på bästa frälsningsmöte. Jag kände att jag
hade en mer troende publik än man kunde hitta i
Texas bibelbälte. Jag blev lite förvånad, men fortsatte
att inspirera dem att bryta den kommunistiska hege-
monin. Vi träffade byfolket, gerillakrigare och de
byäldste i varje by vi övernattade i. De jag reste med
förklarade min andliga storhet, jag visste ingenting om
kobran och förvånades bara över hur tusentals afrikaner
kunde hålla med mig om att allt var sossarnas fel. De
visste ju knappast hur vidrig en sosse är. De staplar ju
långkalsonger och knäckebröd på andra sidan den
front som går igenom landet.

Mitt andliga segertåg fortsatte tills vi kom närma-
re fronten och vi övernattade under bar himmel i terr-
ängen. När jag sedermera reste samma väg tillbaka
väntade byarna på att återigen få höra hur de kommu-
nistiska kolonisatörerna skulle gå under; vi hade rikti-
ga ”hata Sida”-seanser och än en gång bekräftade vi att
allt var sossarnas fel. Byborna var verkligen en insikts-
full publik som gladde sig åt Christer Petterssons livs-
gärning.

”Och om kommer det någon som vill ge er bokbussar?”
”Då känner vi igen lössen på gången!”, svarade

ledaren för de äldste som satt längst fram för att verk-
ligen få höra vilka elakartade andemakter som ström-
made ut från grymhetens svalg.

Efter ett par gedigna lektioner var de för evigt fientliga
emot folkets hus, folkets park, folkhem, folkrörelse,
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folkbildning och egentligen allt som hade folk i ordet.
Det kändes gott.

Vi fortsatte vår resa över savannen som blev allt
öppnare ju närmare vi kom Benguelajärnvägen. Det
var tänkt att lastbilen skulle komma fram till nästa
väntläge i gryningen, men så skedde aldrig utan vi rul-
lade oftast fem sex timmar i fullt dagsljus med ett två
kilometer långt dammoln bakom oss som var synligt
från luften på ett par mils avstånd och som var som en
stor grafisk pil på marken som utmärkte vår position.
Jag letade efter något i min ryggsäck men det var så
skakigt på lastbilsflaket att jag tappade det och det for
ner mellan några av säckarna på flaket. Jag baxade
undan säckarna med sjukvårdsförnödenheter, lyfte
bort några säckar med ris och upptäckte att den sista
halvmetern last bestod av trälådor som låg dikt an,
som parkett i ett parkettgolv. Jag läste snabbt märk-
ningen ”81mm HE Mtr” och kunde bara utbrista på
svenska: ”Perfekt – vi sitter på fem ton 81 millimeters
sprängvinggranater för granatkastare!”

Kom sedan och säg att man inte lärde sig mycket i
lumpen. Om den här lasten sprängdes, skulle inte ett
enda av mina nära två hundra ben i kroppen sitta ihop
med ett annat. Man skulle bli ett doftmoln av vatten,
massa och brosk, som en deodorantpuff på savannen. Jag
sa genast till George: ”Vi sitter på fem ton sprängmedel!”
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de sovjetiska SU-27 attackflygplanen kunde vilken sekund som
helst anfalla. Detta var en gedigen lektion i positivt tänkande.





”Det är lugnt!”
”Lugnt?”
”De är utbildade av ryssarna – de missar jämt!”

Denna kombination av fatalism och erfarenhet har
länt mig till en stor stillhet i själen alltsedan dess, efter-
som jag från den stunden inte tar saker så allvarligt.
Och så var det inte mer med det. Vi närmade oss fronten
och bytte lastbilar och började gå kortare sträckor till
fots där det var minerat. I det torra klimatet bevaras
minor intakta i årtionden. Med tiden kommer all terräng
att ha trampats av elefanter och andra vilda djur så
om kanske femtio år kommer nästan alla minorna att
vara borta – och det kommer att ha gått åt en hel del
elefanter. Det bildas kedjereaktioner. Ett djur sprängs,
kadavret drar till sig andra djur som i sin tur sprängs
och så fortsätter det tills antingen minorna eller faunan
tar slut.

Vi går på en halvmeterbred stig som löper genom
bushen. Det är den minfria stigen. Vi börjar känna
röklukt och efter någon minut är vi fast i en skogs-
brand där det bara är att lägga sig ner längs med stig-
en där det finns en grund sänka eller bakom en om-
kullfallen trädstam. Röken följs av eld och hela bus-
hen brinner runtomkring oss. Vi kan inte lämna stigen
och vi är för långt in på leden för att vända om. Det
är bara att vänta i en omänsklig hetta och rök i tim-
mar; man känner sig som en uttorkad böckling efter
en kvart och det är bara början. Elden gör att ammu-
nition börjar explodera i skogen. Det låter som om det
sker närmare än det verkligen gör, precis som med
spårljus som skjuts mot en i natten. Oftast har man
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flera meter till godo även om det känns som om explo-
sionen sker närmare. Efter någon timme har elden ätit
sig igenom träden och de faller till marken – och så
börjar det: hoppminor, stridsvagnsminor, splittermi-
nor och trådminor utlöses om vartannat med bara
några minuters mellanrum, men vi ligger med någon
decimeter till godo i den låglinje som finns och splitt-
ret passerar ovanför oss. När de första splittersvärm-
arna susat förbi och man inser att det är rätt okej, så
är det faktiskt hanterbart. Det är inte så märkvärdigt.
När elden hade ebbat ut och explosionerna tystnat –
eller snarare, det gick mer än en kvart emellan dem –
var det bara att fortsätta. Jag var rätt slut fysiskt i det
läget av ren uttorkning och det lilla jag pinkade var
som mörkt brittiskt öl. Vi gick genom den korridor
kommunisterna skapat genom att med napalm svedja
bort all skog på flera kilometers avstånd från båda
sidorna av järnvägen för att skapa en skyddszon mot
infiltration från rebeller. Inget hände runt järnvägen
direkt, mer än att vi blev bombade med splitterbom-
ber från av jaktbombare. Det enda jag såg var efter-
brännkammaren på något silveraktigt som glimmade
till ovanför mig när vi hade nått bushen på andra
sidan det öppna området och sedan hur det bildades
några stora eldklot två tre hundra meter från oss; de
rullade i riktning bort från oss och vi hörde ljudet av
splitter som slog sönder allt i sin väg – dock i riktning
bort från oss och det var inte mer med det. Det var
som George sa, de hade fått sin utbildning av ryssar-
na och de missade jämt. Därför blir jag alltid stressad
när politiker säger att vi ska förbättra skolan och
utbildningen – jag är en som har överlevt genom

så sänkte jag sovjetunionen 507



andras undermåliga utbildning. Hade de som anföll
oss haft en riktig utbildning i bagaget när de flög in
med tre fyra flygplan för att fälla ett tiotal 250-kilo-
grams splitterbomber skulle Sovjetunionen i dag ha
förberett firandet av sin 90-årsdag, Lecek skulle fort-
farande ha varit sophämtare i Oliwa och du skulle ha
saknat god, klassisk litteratur. Världen skulle ha varit
den stora förloraren, men den räddades av mig – och
av det ryska utbildningsväsendet som förblir en oväntad
men uppskattad allierad. Det finns en visdom bortan-
för varje detalj i det mänskliga dramat som vi måste
sträcka på halsen för att se. Väven vävs på en vävstol
större än den skyttel vi ser fara genom tiden. Färden
stannade inte vid detta. Bombade har vi alla blivit,
vare sig det skett med bombastiska pekpinnar av poli-
tisk korrekthet förmedlade av statstelevisionen eller
med dubbelmoraliserande kommentarer från korrupta
politiker, så jag ödslade inte mer tid på detta utan fort-
satte resan med vår landkanot över savannen.

Vi sov nu allt oftare ute i terrängen bland skalbag-
gar och kryp. Dammet gjorde att min sovsäck slutade
fungera: dunet, som blandades med det bruna dam-
met, blev som mjölkchoklad, eller kanske snarare kex-
choklad; sovsäckens rutmönstrade foder var hårt,
brunt och stelt. Temperaturen kröp ner mot 6–8 °C på
natten. Sovsäcken skyddade lika bra mot kylan som
takplåt. Vi hade rest i fyra veckor och resan var trött-
sam – för de andra, givetvis. Min motivation var på
topp och jag ägnade kvällarna vid lägereldarna åt att
berätta om hur Sovjetunionen undergrävdes från insi-
dan inom ramen för ett topphemligt projekt som
utgick från en byggnad sovjeterna absolut inte hade
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några misstankar om – vilken byggnad kunde jag
givetvis inte avslöja, för den händelse att mina åhöra-
re skulle bli tillfångatagna, så jag nöjde mig med att
säga att den var skapligt stor, hade ett torn med en jätte-
stor bjällra i och att det fanns anställda där som aldrig
jobbade – utan att nämna Leceks namn.

De första slagen om Mavinga hade just utkämpat
och vi passerade utslagna sovjetiska stridsfordon, vart
och ett värt hundratusentals dollar som satsats till
ingen nytta, och jag insåg att om jag fick dessa kriga-
re att förstöra ett tusental stridsfordon och några
hundra flygplan om året skulle det sammantaget bli
flera miljarder dollar som gick till spillo enbart på den
här fronten. Då skulle kommunisternas sammanbrott
ske snabbare.

Jag tittade upp mot den afrikanska himlen och
stjärnorna tittade tillbaka. En riktig karl blir inte trött,
han får bara lågt blodtryck. Värre var det med min
sovsäck som slutat fungera och jag trodde att jag skulle
frysa arslet av mig.

Hela den här situationen började reta upp mig.
Kölden blev för mycket för min annars så balanserade
själ. Man hade ju kunnat bli förbannad för mindre. Så
där grönförbannad att man är tvungen att skjuta en
elefant eller en fridlyst antilop för att nollställa kontot.
Jag var på rätt dåligt humör; jag hade automatvapen,
eftersom automatvapen tillhörde den angolanska folk-
dräkten. Skjut ett djur och ge folket protein.
Sovsäcken blev inte varmare hur mycket jag än retade
upp mig. Eldarna brann runt omkring oss, jag sträckte
ut mig och stirrade in i glöden. Hyenornas limegröna
ögon strök omkring i gräset. Jag tog en cigarett och
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tände den på glöden. De sydafrikanska cigaretterna
var rätt okej för en icke-rökare. Månljuset lät savannen
framträda som ett snölandskap. Där satt man. Mitt på
savannen med en sovsäck gjord av kexchoklad; rök-
hosta och fyrtiosju hyenor som bara väntar på att få
bita av en bit på en.

I det strimliga skenet från elden plockar jag isär
vapnet på en regnrock. Del för del. Slutstycke. Tänd-
stift. Låsning. Styrning. Vakterna tänder cigaretter, små-
pratar och blickar ut mot den natten som aldrig blev
dag. Jag har sextio fina små lufttorpeder som jag med
vana händer går igenom; jag kontrollerar varje skott,
att det inte är deformerat och att tändläget inte är skadat.
Det är tunga kulor. I bushen går de rakt fram, medan
lättare kulor wobblar runt. Jag gillar varken våld eller
vapen. De tilltalar mig inte. Karbinen har bara ett
enda syfte – att avbryta varje försök att förmörka min
tillvaro. Djungelkrig är rätt enkelt. Man letar upp en
fiende. Avlossar en onyanserad mängd ammunition
okontrollerat och låter därefter flugorna sköta resten.

Magasinklackar. Magasinläppar. Sikte. Korn. Av-
tryckarmekanism.

Jag går igenom hela vapnet tre gånger. Detalj för
detalj. Slår i ett magasin, gör mantelrörelse och säkrar.
De två andra magasinen lägger jag i en plastpåse som
jag stoppar i ett ytterfack på ryggsäcken. Nu känner
sig en riktig karl klädd. Till frukost ska jag skjuta för
att kontrollera hur inskjutet vapnet är samt förmedla
ett budskap till världen. Försök aldrig bita en bit av
någon om du inte är beredd att ta konsekvenserna. Jag
ligger på öppen sand som bränts av för att vi ska slippa
insekter och skorpioner. Jag har inget emot småkryp
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men jag tänker definitivt varken äta dem eller bo med
dem.

Kylan gör sig ännu mer påmind; det börjar bli riktigt
kallt. Det är bara en timme kvar till soluppgången. Då
blir det som när man slår på lyset. På tjugo minuter
blir det strålande sol, från att ha varit mörk natt. Vi
behöver frukost. En bushbock, stor som ett rådjur; en
rödbock eller bara något litet ätbart djur i största all-
mänhet eftersom vi har vatten, ris och kassavarötter.
Att ha tillgång till mer än en av dessa får mig att
känna mig som om jag vore på lyxkrog. Nu gäller det
att få tag i något att äta. Jag trycker ner mig i min kex-
chokladsovsäck och huttrar igen. Minuterna går och
jag slumrar till. Det börjar låta runt omkring mig. Det
är morgon. Jag vaknar. Solens strålar bryter fram vid
horisonten, det blir snabbt ljust och solskenet tar
direkt makten över landskapet. Hyenorna drar sig till-
baka och eldarna har börjat pyra. Fem bestämda steg
förflyttar mig ut ur eldringen, karbinen och min fasta
blick får de andra att förstå att nu ska det markeras,
jag går ner i knästående och spanar ut över savannen.
Det är tyst bakom mig. Deras uppmärksamhet är rikt-
ad framåt. Foten ligger bra under baken, jag andas
stabilt, blicken är klar och armbågen vilar fast mot
lårets kött. Jag låser vapnet mot kroppen och börjar
andas för skott, lugnt och makligt med öppen mun,
vapnet riktas sakta mot målet. Tryckpunkt. Skottläge.
Ducczz. Där gick det. Direkt ser jag i siktet hur det
dammar till av hår och huddelar där kulans köttunnel
går ut ur hyenan. Det stänker till duktigt mot den
torra sandfärgade vegetationen. Djuret viker ihop sig i
skjutriktningen.
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”Minnes I Håtunaleken”, konstaterar jag enkelt;
bakom mig skriker och jublar de närvarande eftersom
ingen har något vidare gott öga till hyenor. De pekar
och visar var det finns fler. Jag vill inte förmena män-
niskor nöjen. Ännu en hyena får sätta livet till innan
vapnet tystnar. Arton skott kvar i magasinet. Nu är
alla nöjda. Död har ett betydande underhållningsvärde
om de fallna är de som vill se dig själv död för att
sedan knapra på dina knotor.

Ens humor påverkas med tiden. Man lär sig till
exempel att skjuta krokodiler över ryggen, medan de
lurar i vassen för att äta upp en när man badar i flod-
en; skottet hinner knappt passera genom krokodilens
ryggrad förrän det lilla unset av blod i vattnet driver
dess släktingar att äta upp den och vattnet kokar av
krokodiler som slåss om att få riva loss en bit av dess
kött. Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv
däri. Det tycker man är jätteskoj och det kostar bara
en patron och i ett schysst inbördeskrig har man låd-
vis. Givetvis kan man ta det lilla skämtet till nya nivåer.
Krokodilen väntar i vassen på tillfälle att äta upp dig,
spanar in dig i vattenbrynet som om du vore en gnu
som sträcker på halsen för att dricka, du ser hans
ögonglober som två tennisbollar med de båda näsbor-
rarna en halvmeter framför, de åker lite fram och till-
baka medan han zoomar in avståndet till dig. Då hop-
par du snabbt i vattnet med ett plask. Krokodilen
dyker för att fånga dig. Snabbt som fanken upp ur
vattnet, kasta i en handgranat och vattentrycket gör
att sprängverkan fördubblas och krokodilens lungor
klappar ihop som när man slår samman två blöta
lovikkavantar; kvar finns inte längre några lungor
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utan bara en blodig färs, som om man hade knådat
sönder nystekta fattiga riddare med ketchup, och kro-
kodilens ögon poppar ut ur kraniet. Blod i vattnet och
sedan äts krokodilen upp av släktingar på kortare tid
än det tar att gå på muggen – och fyrahundra kilo kro-
kodil är historia. Kvar är nitton andra krokodiler med
halsbränna. Raaap. Rap. Burp. Afrika har mycket att
lära oss bara vi är öppna för att lära oss och möter
skapelsen med våra sinnen för att njuta av det fantas-
tiska djurlivet. För att möta krokodiler är illasinne det
bäst lämpade eftersom det balanserar deras nidings-
sinne. Jag valde att inte rista dödsrunor med nidbane;
det ser så illa ut på stranden när vi alla vill vara nor-
mala som Svensson och Jönsson på Kviddevittslingan
och Blåmesvägen.

Efter några veckor återvände jag till Jamba och för-
klarade för Jonas att jag måste åka tillbaka till Europa
och göra slut på Sovjetunionen, och han önskade mig
lycka till – fast förvissad efter att ha hört historien om
den svarta trädkobran om att det inte skulle behövas,
för med mig i faggorna var Sovjetunionen redan dömd
att gå under.
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Moteks och Walthers
öden beseglas –

ty Wlodek är redan
död och Warren föds

Moteks vistelse i omskolningslägret var ingen ljuv tid,
för ett läger är just ett läger och ingenting annat. Han
fortsatte att oroa sig för sina släktingar – särskilt för
den stackars Wlodek, som inlemmats i de tappras
skara på Westerplatte. Varje morgon var det samma
rutin i arbetslägret: upp klockan fem för fångräkning;
tvagning i kallt vatten; en kopp te samt buljong till
frukost; marsch till lektionsbarackerna för ännu en
dag av politisk indoktrinering varvad med fysiskt
arbete i lägrets omgivningar. Han bodde tillsammans
med andra polacker fast de flesta var mer av de andra
eftersom de riktiga polackerna trivdes bäst i varandras
sällskap i sina egna baracker. Även om man var inter-
nerade tillsammans och hölls fångna av en hänsynslös
övermakt passade man på att vara lite hänsynslösa
genom att sparka neråt i lägerhierarkin. Motek bryd-
de sig inte så mycket – han var mest intresserad av att
komma ut från lägret och kunna återvända till sitt
normala liv i Lodz. I lägret hade han träffat en annan
som han hade blivit bekant med; de gick i samma
omskolningsklass. Zatek hade blivit tillfångatagen av
sovjeterna då Lemberg föll och internerad omedelbart
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eftersom han var värnpliktigt underbefäl – och det var
ju inte så proletärt, enligt den sovjetiska skolan.
Motek och Zatek hade gått plakatmålningskursen
samtidigt, de hade byggt ett stort segermonument i
betong över arbetarklassens hjältar, de hade blivit rikt-
iga baddare på att tillverka stora röda stjärnor av ply-
wood, och när det var dags att få ihop hammaren och
skäran fördelade de arbetsuppgifterna så att Motek
gjorde hammaren och han täljde ett skaft av rönnbär-
strä och själva slägghuvudet av alm, om han hittade
det i lägret, medan Zatek tillverkade skäran av ett
mjukt träslag som poppel eftersom det var lättare att
jobba i. De hade snart gjort så många hammaren och
skäran att det räckte till varje gathörn i varje sovjetisk
stad med självaktning. Lägerledarna hade inrättat
arbetet så att det upprätthöll en nästan fabriksmässig
produktion, endast avbruten av brandtal mot Justin T.
Nockelbarg, IV samt gemensamma demonstrationer
med än det ena än det andra konstiga ändamålet, som
”Solidaritet med traktorfabrik 17” på måndagen,
sedan ”Solidaritet med traktorfabrik 18” på tisdagen
och ”Solidaritet med traktorfabrik 19” på onsdagen,
och när de hade passerat traktorfabrik 35 i ordnings-
följden tog det plötsligt slut och Wlodek drog slutsat-
sen att det fanns 35 traktorfabriker i Sovjetunionen
men han nämnde det inte för Zatek, eftersom det hade
varit spioneri – hur kunde de veta hur många traktor-
fabriker det fanns i Sovjet? Spioner sköts direkt.
Sovjetmakten var inte så mycket för detaljer och drog
sig inte för att avrätta någon för den minsta småsak.
Det hörde till affärsmodellen. Har man ihjäl tillräck-
ligt många människor som inte tycker som en själv så
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kommer man till slut att ha makten och herraväldet,
har man inte det har man dödat för få. En mycket
enkel och okomplicerad affärsmodell som Lenin satte
i verket vid den ryska revolutionen 1917 – applåderat
av vänsterslödder i väst. Varken Motek eller Zatek
hörde mycket från omvärlden – det enda de fick veta
var att de sovjetiska politiska kommissarierna hade
krökat till den kvällen då Polen kapitulerade, för de
fick båda två städa i mässen efteråt och de förstod det
sammanhanget av plakaten och banderollerna. De sa
ingenting om att de hade förstått vad som skrevs och
sades i officerarnas mäss – spioneri! Motek funderade
ofta över vad som hade hänt med dem han kände
hemma i Polen, fast han egentligen fortfarande befann
sig i Polen om än i den av Sovjet ockuperade delen,
som senare skulle försvinna i Sovjetunionen och
omskrivas som en del av Vitryssland och Ukraina,
med egen uppdiktad historia om ett mångtusenårigt
vitryskt och ukrainskt stamland, fast det skulle ha
varit nationalism, så det fick bli enbart ryskt. Det var
ryskt sedan urminnes tider, det passade bättre för den
sovjetiska retoriken, men inte tsaristiskt ryskt utan
mer arbetarryskt med rågblonda män som slår säden
med lie och kvinnor i storrutiga kjolar som binder
kärvar. Om landet hade varit tsaristiskt ryskt, så hade
vi varit tillbaka på ruta ett – som polskt och det var
helt otänkbart.

De masuriska dvärgarna hade för länge sedan gett
upp de geografiska referenserna. För dem var numera
allt Masurien – utom det som låg bortanför Masurien
och som de själva kallade Fjärrmasurien, och där ingick
allt: Frauenberg, Frombork, Chicago och Australien.
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Ibland använde de det förtyskade namnet Hinter-
masurien för att visa för de andra dvärgarna att de
verkligen hade varit i – Hintermasurien. Masuriska
dvärgar är enastående bra kockar även om de har en
begränsad meny. De älskar av hela sin själ rött och
grönt, som är julens färger för oss, och du kan få se
dem springa runt som små kulörta kulor på jakt efter
kryddor, recept och en större kokgryta. Dvärgarnas
enda svaghet var deras naiva karaktär, enligt Galitzer
rebbe. Ibland tänkte de inte längre än deras korta
trubbiga näsor räckte. Bland de snötyngda liggtimra-
de husen i kanten av den masuriska skogen syntes de
masuriska dvärgarna rusa i flygande fläng mellan
mörkklädda anspråkslösa och fromma män mitt i den
mörka och stjärnklara Chelmska midvinternatten. De
kom farande som fladdrande kulörta stumpar och
ibland blänkte det till av någon mässingskastrull eller
pastejform i koppar. Dvärgarna hade sitt ursprung i de
väglösa och djupa skogarna, där de hade bott i hus de
karvat ut ur stora granstubbar. Om det inte hade varit
för deras stora förkärlek för det som glimmar, särskilt
mynt av guld och andra penningar, skulle de ha bott
kvar där fortfarande. De var inte bara duktiga kockar
utan också enastående sångare. De bildade dubbla led
och sjöng julens sånger för att samla in pengar till
schlesiskt öl, spetsad glögg och ett dignande träfat
polsk korv.

”Nästa år sjunger vi för de sjuka och fattiga”, sa
dvärgarnas företrädare och insisterade på att all väl-
görenhetsverksamhet har anställd personal som måste få
betalt först. Dvärgarna brukade ta korta kneg för pengar
i grannskapet, såsom fårklippning. Det enda som var



farligt med fårklippning var att dvärgarna var rätt små,
och om fåret fick för sig att vandra iväg med dvärgen
medan denne klippte fåret så kunde dvärgen försvinna
ut i den stora världen för evigt och aldrig återkomma.
Det skrämde De första dvärgarna som lämnade den
masuriska skogen lockades av glimmande guld, de lät
värva sig som spejare i den tyske kejsarens preussiska
infanteri när första världskriget bröt ut. Skogarna var
fyllda av den ryske tsarens kosacker och värvade tar-
tarer. Tyskarna var på flykt tills de mötte dvärgarna
som satt och spann ull utanför sina granstubbehus,
dvärgarna något – men guldets makt var starkare.
Ryssarna sköt de polska fåraherdarna som såsom
varande tyska spioner, en sant rysk tradition, när de
fann dem i skogen, och med tiden kände dvärgarna att
deras affärsrörelse med fårklippning inte gav de
inkomster de förväntade sig. Dvärgarna såg misstänk-
samt på hur tyskarna försökte finna en väg ut ur skogen
och överleva striderna mot ryssarna. Tyskarna frågade
dvärgarna: ”Är detta vägen västerut?” ”Har ni sett
några kosacker?” ”Ligger det tomglas efter stigen?”

Dvärgarna vädrade pengar, och pengar kan man köpa
krakauer vitlökskorv och kurländskt öl för så de tog
värvning i den kejserliga spejarkåren. Snart dök de
upp bland tyskarna med sina gröna kappor och röda
toppluvor, som de svingade underdånigt med, och
erbjöd sina tjänster som kejserliga spejare, som de
tuffa förhandlare de var: ”Ett perfekt eldöverfall på
intet ont anande ryssar, endast 60 Reichmark!”

”Ni kan skjuta dem som sittande änder, utan att få
blod på era händer!”
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”Visa oss pengarna, och segern är säkrad!”
”Döda eller bli dödad, våra tjänster betyder något!”
”Se aldrig ner på en dvärg, om du inte vill dö!”
”Hjälplösa uttröttade ryssar, 15 Reichmark per lik

som ska tillredas!”

Dvärgarnas analogier med matlagning kunde ibland
spåra ur, men det berodde just på att de blev lite
omdömeslösa när de kom på något de trodde skulle ge
dem pengar. Som vanligt var dvärgarnas marknadsföring
enastående bra, och de vandrade iväg med 1 500 Reich-
mark var i förskott från kejserliga kvartermästarkåren
på uppdrag av kejserliga spejarkåren.

Så långt fungerade dvärgarnas taktik perfekt, och
den skulle antagligen ha fortsatt göra det om det inte
hade varit så att de hundratusentals ryssar som stupade
i slaget om Tannenberg inte räckte till för att täcka de för-
skott dvärgarna tagit ut. Om man tycker om korv från
Galiciens alla provinser och öl bryggt utmed samtliga
dess floder och åar blir det en rätt rundlig summa.

Dvärgarna var skyldiga kejserliga spejarkåren över
fem hundra Reichmark vardera. Det kurländska ölet
var uppdrucket och lukten av vitlöksandedräkt låg tät
i de masuriska skogarna efter matorgier i krakauer-
vitlökskorv.
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Förstummade upptäckte engelsmännen att tyskarna hade övergett
skyttegravarna och dragit sig tillbaka – för att lura ut engels-
männen ur deras skyttegravar. Tillbakadragandet av de tyska
trupperna inleddes den 21 februari 1917 och fick namnet
”Operation Alberich” efter en elak dvärg i germansk mytologi, en
idé Ludendorff fick under slaget om Tannenberg i Masurien.
Denna idé kopierades av ”Operation Fairytale”.





”Vi dyker upp vid nästa krig, så är vi kvitt!”
”Det var ni som dödade ryssarna, det är inte vårt

fel att fienden är slut och vi tvingas stänga butiken!”
”Ni kan få det i vaniljtårta med krusbärsfyllning!”
”Tråkigt, men vi måste dra tillbaka in i skogen!”

Men så lätt lurade de ingen och tyskarna hävdade att så
länge dvärgarna häftade i skuld till dem fick de vack-
ert arbeta av sin förskottslön som kejserliga spejare,
och de hamnade på västfronten där de blev kanon-
rörsfejare, kurirer i de grunda löpgravarna där man
kunde se topparna på deras röda mössor svischa förbi
ovanför kanten, men de började bli missmodiga där i
leran och eländet, och de saknade Masurien så myck-
et. Skyttegravskriget hade gjort landskapet till en enda
lervälling och de masuriska dvärgarna led så när de
såg alla skadade träden utmed fronten vars ved var
uppbruten och barken avskiljd från stam och gren.
Särskilt upprörande fann de masuriska dvärgarna att
träden såg så medfarna ut när de var avbrutna,
sprängda och uppfläkta av åratal av artilleridueller. De
kunde bara drömma sig åter till Hitre Masurien, deras
eget fagra heimat, och de önskade sig alltmer hitom än
bortom för varje dag.
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Tyska officerare gratuleras efter slaget om Tannenberg av sina
överordnade, som är på väg att erbjuda lite after combat-
underhållning i sällskap med soldaterna i föregångaren till
223:e självständiga specialförbandet – kejserliga 223:e själv-
ständiga fälttubatroppen, utrustade med m/1905 bajerska
joddlartubor med enbart 10-tums kaliber. Två masuriska dvärgar,
för dagen klädda i västerländska kläder, spejar lite arrogant bakom
fältartisterna efter schlesiskt öl och Stanislauer-rökt korv.





Så när utmattade soldater missmodigt tryckte mot
skyttegravarnas väggar i den dystra, fuktiga flandriska
höstkvällen fick dvärgarna nog; de drog återigen på
sig sina röda dräkter och svepte sina gröna kappor runt
sig, och de svingade sina kopparslevar i luften: ”Hur
vore det med en zaftig ungersk gulasch med galiciska
korvar, pommerskt kalvkött och nedskuren böhmisk
potatis ren och klar som en schnapps?” Ett hurrarop
rungade genom löpgravarna och de masuriska dvärg-
arna var inte längre kejserliga spejare utan för all
framtid endast kockar som tillagade det finaste det
masuriska köket kunde erbjuda. Deras tid som kriga-
re var över och de kunde vid krigsslutet återvända
med ett visst misstroende mot Fjärrmasurien. Det var
betydligt lugnare och fredligare att hålla sig på hemma
på roten.

Väl hemma började de så småningom återgå till de
normala sysslorna och tisslade runt bland byarna och
bland träden.
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På västfronten sågs de masuriska dvärgarnas röda toppluvor
svischa längs de grunda löpgravarna, som var särskilt väl lämpade
för de kortvuxna dvärgarna, där varje förföljande fiende plötsligt
skulle finna sig vara nedskjuten med halva kroppen ovanför gravens
kant, men det var som kockar de masuriska dvärgarna skulle bli
verkligt uppskattade i det leriga Flandern.





Bielorusski Talmud

När de tjugofyra samlade böckerna ur Bielorusski
Talmud äntligen anlände till Chelm konstaterade de
masuriska dvärgarna, som råkade komma längs
samma väg på jakt efter köpare till sin nybakade socker-
kaka, att det var fasligt många böcker. Dvärgarna var
inte ett boklärt folk, men de hade respekt för kunskaper.

Galitzer rebbe blev särskilt glad att möta de lärde
från Pinsk som förde med sig Bielorusski Talmud. De
stannade med sin hästkärra vid den breddning av
bygatan som markerade var byns marknadsplats låg.
Galitzer rebbe vinkade åt dem från trappan till
Chelmisher Shul. ”Detta kommer att ge människan
ljus och insikter, detta är vad vi har lärt oss de senaste
sextonhundra åren!” sa Galitzer rebbe.

En kompis till honom, med samma klädstil men
med den något längre kaftan som utmärkte dem i
Grodno och som var nöjd efter att ha bett hela morg-
onen och ätit sig mätt i glada vänners lag, visste att
detta skulle innebära något som kastade ljus över alla
dessa århundraden av mörker – det fanns hopp för
människan. Bakom hästkärran följde en grupp av
unga män som vandrat hela vägen från Pinsk – det var
de som bokstav för bokstav hade präntat böckerna
under överinseende av lärde män från alla de stora
städerna, från Brisk, Kelme, Pinsk, Slutsk, Novardok,
Kamenetz – det fanns inget slut på raden av berömda
städer varifrån de lärde kom. Galitzer rebbe väntade
otåligt och hans vän från Grodno vandrade ut i den
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krasande morgonfrosten för att välkomna de nya gäst-
erna till Chelm och deras gåva till mänskligheten.

Borden var dukade och det fanns en stor gästfrihet
i beredskap för dem som kom med gåvan för framti-
den. Den skulle återförena människan med G-d.
Sällskapet rörde sig bort mot Galitzer rebbe där han
stod på trappan och vinkade inbjudande. Detta var en
glädjens högtid.

”Tänk så mycket kunskap och visdom, lastad på en
enkel hästkärra!”

”Det som är värt mer än guld, rikedomar och
världsliga värden!”, fyllde bekantingen från Grodno i
med.

”Sannerligen, det som är något värt för oss i vår
nakna enkelhet som människor kommer inte i purpur
eller guld!”

Galitzer rebbe kände igen flera av sina egna studenter
från studiesalarna i Pinsk, bland andra den noggranne
Gerek, som skrev sakta, bokstav för bokstav – i trygg
förvissning att han byggde något för andra och fram-
tiden och att G-d skulle belöna hans verk om G-d fann
det gott nog, så han var så noggrann att det stundtals
blev lite lustigt. Alla vill vi så väl när vi har möjlighet
att göra något gott. De masuriska dvärgarna insåg att
gäster från Pinsk innebar en affärsmöjlighet, så de
skyndade med sina röda toppluvor och gröna kappor
och med sockerkakan i högsta hugg förbi följet.
Frosten krasade under deras näbbstövlar. Dvärgarna
var inte många – de var allenast fem, men när de rusade
fram med toppluvorna på svaj såg de ut som en hel armé.
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En liten rödmosig krabat stannade framför
Galitzer rebbe och bugade sig lätt: ”Bäste rebbe, vi har
här något som inget annat kök i Masurien kan erbjuda!”

”Inte ens i Hintermasurien!”, fyllde en av de mer
marknadsföringserfarna dvärgarna längre bak i gruppen
i med.

”Så, vad har ni att erbjuda?”, undrade rebbe sam-
tidigt som hans vän från Grodno anslöt. Den lille kra-
baten som först tagit till orda tittade Galitzer rebbe
djupt i ögonen och sken upp då han presenterade varan:
”En sockerkaka så fager som den vänaste brud!” ”Söt
som vinet vid Erev Shabbes!” ”Fylld av kryddighet
som lukten av Havdalah!”

Galitzer rebbe och hans vän skrattade gott. De
masuriska dvärgarna visste verkligen hur de skulle få
sina varor sålda. ”Så vad är priset på denna himmels-
ka läckerhet bortom mänskligt förstånd?”, undrade
Galitzer rebbe.

”En tsarens rubel och varsitt råd och när vi verkligen
ställt till det!”, sa den rödmosige och tittade snabbt på
de andra som nickade instämmande. En rubel för
kakan och ett råd till var och en var ett bra pris.

”Ni får en tsarens rubel och svar på era frågor!”, sa
Galitzer rebbe och lyfte på rocken för att ta fram en rubel.

”Så vad är era problem, eller vill ni säga det en och
en?”

”Vi har inga problem!”, svarade dvärgarna i kör,
lätt förnärmade. Hästkärran och sällskapet som hade
kommit med den hade nu stannat bakom dvärgarna,
och de väntade på att affärerna skulle avslutas.

”Men det känns bra att veta att vi har råd att få om
vi skulle ställa till det!”, sa den rödmosige och de
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andra höll med. Den längste av dem som var en tiondels
tum längre än de andra konstaterade att de ogillade så
att vara rådlösa och att vet att man kunde få veta när
man inte visste var något så bra att det var som en
tsarens rubel.

”Särskilt nu när Bielorusski Talmud har anlänt!”
”Ni har ett råd innestående!”, sa Galitzer rebbe

och skrattade så att skägget fladdrade. Kamraten från
Grodno tog emot sockerkakan och de masuriska
dvärgarna tog av sig de röda toppluvorna, svängde
med de gröna kapporna och bugade. Sockerkakan var
såld.

Det masuriska köket hade återigen serverat en av
sina läckerheter. Dvärgarna avvek artigt intern divide-
rande hur de skulle spendera den gemensamma rubeln
eller om de skulle få tjugo kopek var.

Studenterna från Pinsk bar in bok efter bok i Chelm-
mischer Shul, Gerek lyckades bara bära in en på samma
tid som det tog för de andra att bära in två böcker var
eftersom han var så rädd att snubbla eller skada
boken, och till slut stod alla de tjugofyra böckerna i
det skåp som hade förfärdigats av byns snickare. De
hade arbetat på skåpet i tre år – det första året hade
de sett ut träden för att få rätt brädor av det träslag de
ville ha; året därpå hade de fällt träden och grovsågat
plank som skulle torka till nästa år; sedan hade de valt
ut de plankor som var raka och höll den kvalitet som
skulle anstå anstod ett skåp som detta och slutligen
började de snickra, sakta men säkert så att skåpet
skulle få sätta sig och det inte skulle uppstå några
sprickor i träet. Skåpet var en prydnad och alla i byn
var stolta – inte bara snickarna. Galitzer rebbe var
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sannerligen stolt. Allt detta arbete, hundratals år av
visdom, samlade i ett bokverk och Gerek var lite orolig
över ett d på sidan 478 i bok nummer 18 som inte
hade blivit riktigt som han hade velat. Galitzer rebbe
inbjöd studenterna och de tillresta lärde männen att
äta, dricka och umgås i glada vänners lag, och han
slog ut med handen mot de dukade borden.

”Ut ur paradiset har vi vandrat, men tillåt mig visa
er ett tittfönster mot vad som erbjöds där!”

Vännen från Grodno bar fram sockerkakan och
det var stor förnöjsamhet i rummet. All ondska och
själviskhet var som bortblåst och människan kunde i
sann öppenhjärtighet njuta av att vara vid liv och av
den själsliga spänst ett belevat samtal leder till.

”Förgyller varje samling!”, står det på de reklam-
skyltar de masuriska dvärgarna placerat ut här och
var utefter stigarna som leder genom den mörka sko-
gen – som slutar först i Karpaterna – och vid varje vad
över floden Bug. Skyltarna är enkla, handgjorda och har
något runt och gult målat på sig längst upp till höger,
som antagligen ska föreställa en sockerkaka. Så till
vida är det svårt att förstå vad skylten vill säga, men
något annat säger en att det runda gula måste vara en
av de läckerheter de masuriska dvärgarna tillagar –
skyltarna sitter nämligen bara tolv tum över marken.
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Motek och Zatek

Motek och Zatek kunde inte kalla det Masurien efter-
som det inte var riktigt så det hette – på ryska. De
hade inte mycket att se fram emot förutom möjlighe-
ten att överleva. Ibland är världen inte så vänlig mot
oss människor. De hade hamnat på fel sida om floden
Bug. Ingen av dem hade trott att det skulle vara sämre
eftersom de var helt övertygade att det var just nazist-
erna som var galna – och sovjeterna var det bättre
alternativet av två relativt taskiga saker, som de såg
saken i augusti 1939. I september 1939 var de båda
alternativen inte bara relativt taskig – de var riktigt
taskiga. Tydligen befann de sig numera i vitryska SSR.
De trodde att de var i Polen – men tydligen var de inte
det. Efter kapitulationen hade de delats upp i grupper.
Journalister, politiker, präster, professorer i etik och
filosofi, sanningssägare samt fackföreningsledare –
vilket verkade konstigt eftersom detta skulle föreställa
arbetarnas frigörelse – försvann direkt och ingen
hörde något mer från dem. Om detta hade utspelats
på 1920-talet skulle vi ha trott att de satt på Grand
Hotel i Zopot och krökade, och hade det varit 1990-
tal skulle de ha befunnit sig på Mallorca, men detta
var 1940-tal så de var säkert döda. Deras läger Motek
och Zatek satt i sköttes av NKVD. Ingen tordes fråga
vad det stod för men det gissades vilt mellan arbets-
passen, av dem som hade tillräckligt mycket energi
över för att tänka, och man formade olika konstruk-
tioner – Nidingsmän, kvicka att välkomna döden
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(NKVD) och Nationella kommittén för vidareföräd-
ling av diktaturen (NKVD). Något betydde det och det
kunde knappast vara sockersött som den masuriska
sockerkakan – om den orwellska nyryskan än flödade
fritt, men de kunde inte ryska, för de var polacker.

Motek funderade på hur livet skulle gestalta sig om
de blev kvar i det kommunistiska samhället, men han
kände på sig att det inte skulle finnas någon plats för
honom. Hans hjärta var fyllt av godhet och han ville alla
väl. Det hade börjat med att han fått en skrivmaskin.
Sedan hade han inte tänkt så noga på vad han skrev
utan det rullade mer på eftersom Jadwiga envisades
med att gå omkring naken i lägenheten och pressa sin
blygd mot hans nästipp när han skrev – vilket gjorde
det riktigt svårt att skriva. Han hade memorerat tan-
genterna för A, S, D, F, G, H, J, K och L, men likväl
är det lättare att se än att skriva utifrån minnet. Boken
hade visserligen gjort så att de hade tjänat lite pengar
på 1920-talet, så de hade tillräckligt för att överleva
börskraschen den skapade. Nu var inte Jadwiga lika
intresserad av honom längre efter det att alla hade blivit
arga, men det hade gått tolv år sedan dess så han hade
hunnit komma över det. I början tog han det personligt,
men sedan insåg han att det faktiskt var personligt och
då var det lättare att överse med det eftersom en kon-
staterad katastrof känns lättare att leva med än en för-
modad. Motek kunde inte annat än göra det bästa av
situationen. Han kände att det inte fanns några andra
alternativ och ryssarna i vakttornen fick honom att
inte ens fundera över vad som fanns i den omgivande
skogen mitt i Masurien. Han tänkte inte ens på den
bok som bar hans namn – men det fanns andra som
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gjorde det. En dag när Zatek och Motek tillverkade
stora skäror till hammaren och skäran – de hade nu
kommit till den nivån att de hade börjat med speciali-
sering och fördelning av arbetet – av mjukt ljust trä,
för det gick fortast, dök det upp tre vakter anförda av en
NKVD-officer i deras arbetsbarack. Officeren frågade
direkt:

”45518?”
”Här!”
”Motek Weirdowitz?”
”Stämmer!”
”Följ med oss!”

Motek blev lite förvånad och Zatek likaså, men Zatek
fortsatte att arbeta eftersom han visste att det var bäst
att göra så – särskilt om man ville följa med på utflykt-
en till skogen i Katyn. Motek sa inget till Zatek efter-
som han visste så mycket som att den enes problem
lätt kunde smitta och bli den andres problem också
och att det är enklare att bara en svarar på en fråga.
Han ville skydda Zatek i fall det var något allvarligt.
Motek frågade officeren om han skulle hämta sina
saker i sovbaracken. Det behövdes inte. Det fanns inte
mycket att hämta – en extra skjorta och några enkla
kläder att stoppa i en linnesäck. Motek Weirdowitz
var inte världens vanligaste namn. Det fanns inte så
många att välja mellan. Han började oroa sig för vad
som var på gång, men samtidigt hade han oroat sig så
många gånger under sin tid i sovjetisk fångenskap att
nerverna var uttröttade och han hade börjat bli uppgi-
vet loj och han hade insett att han var helt i händerna
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på ryssarna. De hade all makt över honom och hans
framtid, hälsa och liv. Motek försökte spela oberörd,
eftersom han hade lärt sig att om man verkade stress-
ad drog det till sig mer uppmärksamhet. Han nickade
inte ens åt Zatek när vakterna förde ut honom, och
utanför baracken var det ingen av Moteks medfångar
som reagerade på hans närvaro ens, för om han blev
hämtad av NKVD var det bäst att han lämnades åt
hans öde. När den lilla gruppen vandrade genom lägret
var det folktomt runt omkring dem. Ingen ville bli
associerad med dem. Det var tidig vår. Solen lyste
genom björkskogen bredvid, som just hade fått ett
grönaktigt skimmer över sig då knopparna hade bör-
jat söka sig ut. Motek höjde blicken över barackerna,
stängslet och verkligheten. Han såg himlen. En him-
mel som är evigheternas evighet och som ständigt
övervakar vad vi gör av den här planeten. Motek läm-
nade den här planeten för en stund när han vandrade
med vakterna ner för lägergatan. I tanken hoppade
han över staketet till den lilla byn med körsbärsfärg-
ade stora hus på den blå ängen där den gula energin
strömmar upp. Han var inte lämnad ute, det var bara
att ta steget över tröskeln in i något av de körsbärsfärg-
ade husen och lämna världen ett tag. Huset var stort
och rustikt med en öppen eld som brann på härden.
Det fanns gott om gurka och några flaskor polskt
bordsvatten. Han bet en bit av en av de inlagda gurk-
orna och lättade på korken till brännvinet, det lukta-
de himmelskt gott med en sup så här mitt i arbetsda-
gen. Han kände frid i sinnet. Lätt förvånad blev han
när han fick se Jadwiga ligga utsträckt på en divan
bakom sig, endast omslingrad av en röd rävpäls med
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hela den levande rävens skönhet förevigad och med en
lyster som bara inbjöd till umgänge. Motek tittade
snabbt efter om vakterna fanns med i det körsbärsfärg-
ade huset eftersom han inte ville att Jadwiga skulle
springa omkring och visa sig naken för vem som helst
– särskilt när man borde vara på jobbet. Vår egen
moral och längtan efter normalitet dyker upp som
från ingenstans och tar överhanden när vi minst anar
det. De ligger inbäddade i våra själar som islaget tjär-
at drev mellan liggtimmer. Där i skrevet mellan stock-
arna drivs det in, och det förenas till ett men är ändå
så olika. Motek tittade åt Jadwigas håll med sin gali-
ciska pilska blick. Han hade blivit lite förvånad när
han först hade sett henne över att hon inte hade åld-
rats nämnvärt under de tio åren som gått, men den
gula energin strömmade upp genom golvplankorna
och förgyllde hans själ, så han sköt undan tankarna
för att välkomna henne – trots att hon hade övergivit
honom den där ödesdigra höstdagen då hon sa att hon
skulle gå sin egen väg och gick de fyrtio metrarna
tvärs över gatan in i den dryge och påflugne
Boguslaws lägenhet och flyttade in som om ingenting
hade hänt tre minuter innan. Kärlek är ingenting för
svaga hjärtan och veka själar, men allt det där var
glömt nu. Han var i huset. Elden brann. Hon var där.
Motek förstod inte sammanhanget, men han passade
på att knapra i sig en saltgurka till. Han kände sig
mogen att anträda sin kärleksodyssé, men han hann
inte lägga handen mot den mjuka varma huden innan-
för pälsen innan någon kastade ut honom ur det körs-
bärsfärgade huset, och det sista han såg var den gula
energin som bländade honom.
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”45518?”
”Va?”
”Motek Weirdowitz?”
”Weirdowitz?”
”Svara!”

Plötsligt stod Motek vid ett skrivbord framför en
NKVD-officer i en barack han aldrig tidigare hade
varit inne i. Det var ett skrivbord med en bordslampa
i jugendstil, eftersom rysk design frös till samma dag
som oktoberrevolutionen inleddes; barackens plank-
väggar saknade andra dekorationer än ett stort por-
trätt av Josef Stalin och ett något mindre av Karl
Marx. Det var i sin ordning, eftersom ingen var stör-
re än Josef Stalin – och det gjorde Stalin så förbannad
på Justin T. Nockelbarg, IV. Lenin hade varit lika för-
bannad på denne Nockelbarg. NKVD-officeren som
nu satt framför Motek var en flintskallig man med en
liten krans av svart hår som markerade det som en
gång varit; han hade mörkbrun uniform och svart
läderkoppel. Han satt ner. Motek stod upp framför
honom och såg inte vakterna – men han antog att de
stod bakom honom.

”Vad är detta?”, sa officeren och slet ur byrålådan
upp 1927 års upplaga av Self Empowerment Through
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Motek Weirdowitz hade saknat det intellektuella fokus man
behöver när man skriver böcker eftersom han under bokens till-
komst hade distraherats av sin flickvän Jadwiga – och snarast
knappat in meningar som lät bra och som byggde text vilka blev
till sida efter sida med intetsägande haranger om självtillit, den
inneboende kraften, att frigöra sin energi och att vi kan uppnå
allt vi vill bara vi vill och kastar oss rätt ut i möjligheternas hav.





Self Centered Entrepreneurship, tryckt i Tarnopol.
Motek blev mest förvånad, för vad visste kommunist-
erna om entreprenörskap och den upplysta vägen till
självförverkligande genom stegvisa insikter, vägen mot
den dynamiska livsmålsuppfyllnaden förkroppsligad i
den egenföretagande entreprenören? Tydligen hade ett
antal exemplar av boken fallit i kommunisternas hän-
der sedan de intagit städer som Tarnopol, Wilna och
Grodno. Städer som hade hyst en betydande läsekrets
under de expansiva åren före den stora depressionen,
men där boken sakta men säkert hade förskjutits av en
alltmer desillusionerad läsarskara. Hästhandlare hade
övergett seldonen och börjat tillverka saker som ingen
hade hört talas om, fiskhandlare erbjöd tjänster som
var så främmande att människor blev förstummade,
och munkar övergav klosterlivet för att söka lyckan i
den världsliga världen efter att ha levt ett liv med för
tidiga väckningar och minimerad garderob utan vare
sig flärd eller elegans. De hade alla en sak gemensam
– boken som låg på deras nattygsbord. När sedan allt
hade fallit platt hamnade boken i onåd och slängdes
upp på vinden eller gömdes undan i någon vrå – tills
den till slut hittades av det idoga NKVD. Det besan-
nade det masuriska ordspråket att dugliga oduglingar
är betydligt farligare än odugliga duglingar. De masu-
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”Den här soppan var riktigt god!”, sa Moteks polare i omskolnings-
lägret, Zatek, och fortsatte med förundrad röst: ”Jag undrar om
det är jul, Motek, för varför fick vi bröd?” Båda blev omedelbart
livrädda och la tillbaka brödet – det kunde ju vara ett test från
NKVD för att se om de små borgerliga kräken firade jul i smyg,
eftersom all religion var förbjuden – förutom marxism-leninism
förmedlad genom översteprästen Josef Stalin från templet i Kreml.





riska dvärgarna plockade ner skyltarna om den goda
sockerkakan vid vaden över floden Bug, för nu var
den bevakad med gevär och sökarljus – och alla de
som sökte sig över vadställen sköts ihjäl och flöt iväg
mot norr och den vida världen tills de svällde upp i
Brest-Litowsk och blev gulasch i Graudenz. Döda
köper inte sockerkakor – de masuriska dvärgarna
hade vad många entreprenörer saknar, till exempel
insikter om den marknad de sålde sina produkter på.

Motek var fortfarande förstummad och officeren börj-
ade hytta med boken: ”Säg mig, vad är detta?”

”En bok.”
”Har ni skrivit denna?”

Här insåg Motek snabbt att det började brännas, men
om han sa nej så skulle han ha ljugit och lögn bestraffa-
des, och sa han ja kände han i alla fall inte till konse-
kvenserna, vilket för stunden verkade vara det bättre
alternativet.

”Ja, herrn!” Han kunde inte kalla officeren kamrat,
som alla kommunister sa till varandra, eftersom det
hela började kännas rätt okamratligt. ”Herrn” lät
oroväckande borgerligt, men att säga kamrat skulle ha
känts ännu mer fel och han hade inte lyckats lära sig
de gradbeteckningar ryssarna använde för det fanns så
många olika trupper – inrikestrupper, NKVD, gräns-
skyddstrupper, armén, järnvägstrupper, revolutionära
brigader, kulturarbetarbrigader, folkbildningsbrigader,
studiecirkelbrigader, folkhögskolebrigader – så ställd
inför risken att säga fel, vilket vi vet inte sågs med
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blida ögon, bestämde sig han för ”herrn”. Världen kan
verkligen vara komplicerad om man befinner sig på fel
plats. ”’Herrn’?”

Inte heller NKVD-officeren visste riktigt vad som
var lämpligt eftersom de de facto inte var kompisar,
men han ignorerade detta och fortsatte fråga ut
Motek. ”Varför har ni skrivit en religiös bok?”

Kommunisterna hade läst den från pärm till pärm men
inte förstått ett dyft av dess dravlande fram och tillbaka
om självförverkligande, livsinsikter och mål som upp-
fyller ens önskningar – det enda de kände var den hän-
förelse som kom sig av Weirdowitzer geist. Alltså
måste boken vara religiös. Det var en väckelsebok
avsedd att avleda människor från revolutionen och
leda de kontrarevolutionära krafternas motanfall,
hade kommunisterna kommit fram till när de slagit
sina huvuden ihop – att kalla dem kloka huvuden vore
att överdriva, hur väl utrustade de än var. Den sovjet-
iska regimen byggde på att man avslutade allt som var
emot en och därmed basta. Om du inte ville ge din
gård till kommunisterna, så skulle du dö, och om du
gav bort den frivilligt, vem visste vad du innerst inne
tänkte? All denna noja gjorde att alla som inte var just
kommunisterna själva kunde avrättas. Efter 1930-
talets mitt hade nojan nått orkanstyrka och snart hade
man avrättat merparten av dem som varit trogna den
kommunistiska läran – eftersom det bara var trohet
mot Josef Stalin som räknades. Det gick så långt att
man avrättade människor i förebyggande syfte, för
vem visste vad de skulle tänka om ett tag? Motek hade
inte för avsikt att ställa sig i vägen för någonting, han
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ville bara göra rätt för sig och göra det bästa av situa-
tionen; han ville bara överleva. Om Motek Weirdo-
witz hade getts en möjlighet att anpassa sig, så skulle
han ha kunnat tänka sig att förryskas, ta namnet
Michail Weirdwithin och slå sig ner vid Svarta havet;
blicka ut över vattnet, äta oliver och läsa klassiska
ryska författare – de som fortfarande var tillåtna,
givetvis. Han ville inte hamna i konflikt med någon
och på det sättet var han undfallande på gränsen till feg.

Officeren vred och vände på boken, han hade funnit
författaren till en religiös bok och konstaterade bara: ”Ni
får åka till kontoret en mil längre bort för förhör!”

Motek leddes bort till en väntande bil, som började
köra längs en skogsväg och unga björkar stod glest
utmed den kurviga vägen. Ingen sa något, och plöts-
ligt stannade de bilen vid vägkanten på en mötesplats.
De förde ut Motek och han tittade sig omkring med
NKVD-männen bakom sig. Han hör skottet, känner
ett tryck, allting svartnar, chock och han faller. Det är
det sista Motek Weirdowitz ser av den här världen –
den lilla strimma solljus som arbetar sig ner genom
lövverket och möter honom när han slår i backen.
Han uppfattar knappt att han dör. Bara ett tryck och
att ögonen nästan trycks ut ur kraniet. Döden inträder
på några sekunder och tiden fram till dess är ett kalej-
doskop där hela hans liv rullar förbi och allt stannar
vid den gula energin som kommer från solstrålar som
möter hans blick när han når marken.

Så fort han skjutits kom tre fångar som väntat på en
handbilad bänk i skogen fram och bar kroppen till en
massgrav längre in bland träden och slängde honom
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bland ett femtiotal andra som fått ett tunt jordlager
över sig mellan varven för att lukten skulle dämpas; de
tar till vara Moteks fångkläder som skickades åter till
lägret. NKVD hade lärt sig att skjuta människor utan
att smeta ner deras kläder alltför mycket, så att de
kunde återanvändas. Där ligger i dag Moteks kvarle-
vor, i en skog som säkert har avverkats både en och
två gånger sedan han dog, hundra meter från en grus-
väg i något som kan vara Ukraina, Litauen, Polen eller
Vitryssland – eftersom kartritningen inte upphörde
1940. Benen ligger i en bensallad på två meters djup
och platsen där lägret låg är inte utmärkt, inte heller
platsen där han avrättades, och det syns inga andra
spår i historien än att ortsbefolkningen hävdar att då
och då släpade rävar och hundar runt med mänskliga
kvarlevor som de grävt fram i skogen som omgav byn.
Det är allt man vet och ingen vill veta mer. I samma
massgrav som Motek hamnade de medfångar som
skötte graven och som grädde på moset en av hans
banemän, som råkade stjäla något obetydligt – vilket
var tillräckligt för att man skulle vända på vapnet och
skjuta honom. Hut går hem. Det finns inga osaliga
andar där, ingen spökar. De är borta. Upplösta som
Samarin i Gorms brunn – det bubblade lite i början,
men det var också allt. Nu är allt lugnt på ytan.

När Zatek kom ut ur baracken morgonen därpå
stod det en annan fånge med nummer 45518:s jacka i
den tredje raden från det femte blocket i det sjunde
lägret. Vissa saker behöver inte uttalas. Zatek tordes
inte fråga och på något sätt ville han inte veta något
mer. Solen hade gått upp och det var vår ute. Gräset
började bryta fram igenom leran.
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Motek hade försvunnit – tänkte kommunisterna,
men något de missade var att manuskriptet levde sitt
eget liv, så Motek Weirdowitz kom visserligen inte
levande tillbaka men han kravlade sig upp ur Gorms
brunn och återuppstod i vårt medvetande, och han
skulle komma att få sista ordet då hans inspirerande
skrift blev en bidragande orsak till att Sovjetunionen
sänktes. Hade NKVD vetat det 1940 skulle de ha
skjutit alla i hela lägret – vilket de i och för sig gjorde
något senare, under skogsutflykten till Katyn. Men det
skulle ha gått fortare och de skulle ha blivit mer för-
bannade – nu blev incidenten i Katyn mer som en vanlig
dag på jobbet. Motek förstod manuskriptets kraft.

Walther hade ingen kontakt med Motek sedan det
kvarter där Wlodek bodde förtyskats. Motek hade
skickat några brev som var bland de sista som lämna-
de östra Polen innan det föll i sovjeternas händer,
bland annat ett till Wlodek där han varnade för manu-
skriptets förförande egenskaper och beskrev hur män-
niskor som öppnade dess pärmar först garvade lätt
men sedan sögs in i texten rad för rad, sida för sida,
för att till slut bli helt hängivna åt den. Motek beskrev
även händelser i världen som han kopplade ihop med
att människor läste boken, han undvek detaljer men
mönstret var ändå tydligt och klart. Vintern 1939 var
väldigt kall och den polske brevbäraren eldade för
fullt med de brev som han inte orkat bära ut under
hösten, och Moteks brev till Wlodek fick sprida värme
i brevbärarens hem på annandag jul det året. De brev
som Motek skrev till släkten i Lodz hade kommit fram
efter många om och men – i alla fall några av dem:
först hade de färdats genom republiken Polens
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Fältpost, sedan hade tyskarna lagt beslag på brevför-
sändelserna och de hade hamnat hos Tyska rikets
Fältpost, men eftersom det inte var tysk soldatpost
överfördes breven till Tyska rikets Post, och så långt
var de tolv, men därefter överlämnades de till den
polska Järnvägen, under de veckor det tog tyskarna
att fundera ut något stortyskt namn att ge den polska
Järnvägen, och efter det hamnade de hos polska
Posten som blivit Generalguvernementet Polens Post
och sedan överlämnades breven till Posten i Reichgau
Wartheland och nu var det inte många brev kvar. Krig
komplicerar verkligen postväsendet.
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Walther tackar för
sig i Stalingrad

och tar semester
från världskriget

Efter det att det 223:e självständiga specialförbandet
hade mobiliserats i Hinterüsterbehrnachlitz började
rekryternas gemensamma historia. Det var hösten
1940 och Blitzkrieg hade rasat i Västeuropa och
Polen. Nu väntade nya fälttåg. De andra mobiliserade
vid 223:e självständiga specialförbandet ställde sig lite
frågande till Walthers dialekt, men han sa att han kom
från den skarv där Volksboden och Kulturboden
mötte Sprachboden, i utkanten av Det tusenåriga riket
strax innanför gränsen till Det tredje riket och snett
till vänster om man körde från Posen över Reichgau
Wartheland, men innan man kom fram till själva
Generalguvernementet. De var lika förvirrade efter
den förklaringen men den lät så trovärdigt arisk och
teutoniskt genomtänkt att de nöjde sig med den och så
var det inte mer med det. Fältartisterna drog fram
genom kriget med kalfaktorn korpral Weirdowitz vid
ratten i turnélastbilen. Filmrullen hinner inte stanna i
journalfilmen innan Walther utbrister: ”Titta på de
stackars soldaterna! De behöver sång och dans!”

”Från stridsställning till stridsställning – med ett
leende på läpparna!”
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”Låt höra våra granatkrevader – kastanjetter!”
”Med flöjt, tamburin och Gert på triangel – till-

sammans mot Stalingrads dingelidangel!”
”Stalins orglar ljuder hela natten – men Horst på

dragspel tar hem skratten!”
”Med åtsittande kläder och nysmort läder – känns

är det inte gott som saft på fläder?”

Så länge Weirdowitz var aktiv blev han aldrig ifrågasatt.
Därför var han hyperaktiv. Joddlarna började få gott
rykte utmed frontlinjerna och Weirdowitz var en
mycket aktiv kalfaktor – och manager – som kunde
ordna spelningar och uppträdanden åt dem på de mest
oväntade platser. De hade snart turnerat längs hela
östfronten. Walther polerade tuborna på nätterna,
körde lastbilen på dagarna, bredde smörgåsar till
lunch och höll sig på behörigt avstånd när joddlarna
hade fest.

De enda ställen han nogsamt undvek var platser
som omnämndes som ”Festung och så någonting”
eftersom man då också talade i termer av att strida till
sista man och när sista man skulle innefatta Walther
Weirdowitz själv och han var fullkomligt ointresserad
av att dö i andra världskriget. Det skulle ha varit
annorlunda om de hade sagt att de skulle slåss till näst
sista man, för då skulle Weirdowitz ha vetat att han
skulle klara sig. Han var nämligen sist. Han var inte ens
en riktig tysk. Ovanpå det hade han viktigare saker
för sig, som att följa Tzedek Grünbergers råd och ta
sig till Amerika och göra en karriär som skulle bli
känd över hela världen – i stora städer som Borisov,
Grodno och Tarnopol. Vi tror alla att det vi känner till
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är världen. Walther hade inte riktigt kläm på vad
Amerika var, men han förstod att det var stort och att
det gjorde en hel del saker, av de ryska liken att döma,
och han visste att man där kunde göra karriär som
”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”.
Varken mer eller mindre. ”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r
V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”. Han repeterade orden om
och om igen för sig själv om det än tog lång tid med
alla dessa bindestreck. Snart reste förband med fälttå-
gen, man joddlade sig igenom Balkan, Walther stuka-
de foten då han landade fel efter att ha trasslat in
tuban i fallskärmens myriad av snören och linor när
de landsattes på Kreta och redan i juni 1941 var det
dags för nästa stora äventyr – angreppet på Sovjet-
unionen. Ryssarna och alla de sovjetiska folken hade
redan angripits av Stalin själv så detta var snarare ett
angrepp på staten Sovjetunionen och Stalin själv efter-
som befolkningen redan var lätt luttrad. Walther trodde
först att de var på väg mot hans älskade Polen fält-
transporten inleddes, men när de svängde till höger i
Prag och fortsatte österut anade han att det var något
annat i görningen.

När kriget på östfronten väl hade kommit i gång var
det uppträdanden varje kväll, det joddlades vilt bland
nedbrända byar och utbrunna städer, till lokalbefolk-
ningens stora förvåning. Amerikanerna hade ännu

548 jan kallberg

Det 223:e självständiga specialförbandet efter mobilisering och
grundläggande befattningsutbildning i oktober 1940. Bilden har
beskurits av den tyska militärcensuren i syfte att förhindra
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inte landstigit i Europa, så Walther hade ingen riktig
plan för hur han skulle avsluta sitt gästspel i världskri-
get. Det enklaste var att spela med. Inget är givet för-
rän det har prövats och han hade inte ens något att
pröva – så utgången av hela denna övning började
kännas okomfortabelt oviss. De spelade på och snart
hade de nått fram till Volga. Walther kom genast att
tänka på sitt kära Polen när han såg den breda floden.

”Tänk vad gott det skulle vara med nykokt braxen!”,
sa Walther och mindes sin tid som Wlodek med metspö
i industriutsläppens Lodz. Inget är så lyckligt som oskyld-
ig ungdomstid, när cigaretter smakar gott och man inte
vet något om cancer. När vi tror på allt folk säger och när
allt fungerar som det är tänkt. För Walther var den
tiden förbi. Striderna kring Stalingrad drog ut på tiden,
men det kom ändå ständigt nya besökare till deras
föreställningar, av den enkla anledningen att de som hade
sett föreställningen veckan innan antagligen inte läng-
re var i livet. Publiktillströmningen inspirerade jodd-
larna eftersom de kände att de verkligen var populära.

”Se hur besökarna strömmar in för att åse våra
mest önskade framträdanden!”, sa Walther då han
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Joddlarna klagade på utsikten från rummen på pensionatet
eftersom de ansåg att den var deprimerande och hämmade
deras konstnärliga förmåga. ”Det är bara att dra för gardinerna,
som vanligt folk gör när de ser verkligheten!”, sa gefreiter
Weirdowitz och förklarade med uppfostrande stämma hur
mycket de hade sparat genom att ta just dessa rum. ”Hur ska ni få
något över i den här världen om ni envisas med att se verkligheten
som den är?”, avslutade han samtalet diskussionen och så var
det inte mer med det. Det var enda gången Walther tog sig ton
under hela andra världskriget.





inte längre kunde hålla tillbaka sin entusiasm över
underhållningsbranschens framgångar.

En dag när Walther kom till jobbet för att som van-
ligt putsa tubor, spänna trådarna i kastanjetterna och
byta skinn på utnötta tamburiner, sa en av joddlarna:
”Stalingrad har blivit inneslutet!”

”Inneslutet?”
”Det är ryssar runt omkring oss och det finns ingen

väg ut, förutom med flygplan, så länge de kan flyga!”

Walther tänkte inte mer på det eftersom han var så
trött på allt negativt tänkande under det här kriget.
Därefter gick det några dagar, sedan tog maten slut.
Det fanns inte längre någonting att äta och temperatu-
ren sjönk till under –20 °C. Walther som var född till
att alltid tänka positivt i alla lägen vände på steken och
tänkte precis som Warren framåt istället för bakåt:
”Bra, nu går jag ner i vikt och bibehåller figuren!”

Att alltid tänka positivt var en av Warrens mest
bedrägliga egenskaper enligt hans kommande affärs-
partner. Färre och färre kom på joddlarnas föreställning-
ar. Det gjorde Walther bekymrad, de kanske borde byta
ut några av numren mot något mer spektakulärt inspi-
rerat av Sydtyrolen som har en mer kontinental flärd.

”Vi kanske har kört fast i vår artistiska utveck-
ling!”, sa han i frågande ton till joddlarna som själva
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”Kolla, grabbar, Stalingrad!”, sa Hermann som gick i täten, och
alla var glada att man hade kommit fram så att man kunde ta
igen sig efter att ha gått och gått i ett helt år. Längre bak i kön
kan vi se 223:e självständiga specialförbandet rycka fram i tre
hästkärror sedan lastbilen gått sönder. ”Med flöjt, tamburin och
Gert på triangel – tillsammans mot Stalingrads dingelidangel!”





börjat ifrågasätta att det kom färre och färre åhörare
till deras föreställningar. De kände för första gången
att deras öden var sammanflätade och att det var en
för alla och alla för Walther. Återigen hade Weirdo-
witzer geist gett sig till känna. Denna sammanflätning
skulle spröjsas upp med besked på en lerig åker i
Normandie, men det var ännu långt till dess. Nu var
det inte längre bara maten som var slut – allt var slut
och det kom snart ingen på deras föreställningar.
Joddlarna började bli oroliga för sina pojkvänner och
Walther höll även fortsättningsvis ett hälsosamt
avstånd till deras övningar. Walther såg att han nu var
lika slank som när han var sjutton år. Om det fortsatte
i den här takten, så skulle han väga lika mycket som
en spermie innan mars kom.

Det enda de hörde och såg när tyska armén försökte
göra en inbrytning för att rädda de mer än trehundra-
tusen instängda var ett kanonmuller i fjärran och att him-
len lystes upp ett ögonblick. Tyskarna kom inte närmare
än några mil från inneslutningen. Walther insåg att de
flesta var upptagna med detaljer och därför negligerade
deras artistiska tillskott. Han hade inget bättre för sig
än att lyssna på radio och plötsligt kom beskedet han
hade väntat på sedan han mött Tzedek Grünberger –
amerikanerna hade landstigit i Nordafrika! Lappen
brände i fickan. Han skulle till Amerika. Där fanns det
hur mycket choklad och kaffe som helst. Det var bara
att vandra in och hävda att man var Volksamerikaner
– sedan var det kirrat. Walther hade planen klar. Det
var uppenbart att det inte fanns någon choklad eller
något kaffe i Stalingrad – snacka om ett samhälle som
inte kan leverera, tänkte Walther inom sig.
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Amerikanerna fanns i Marocko och Algeriet och nu
gällde det att komma på en plan medan tid var, tänk-
te Walther. En av joddlarna som passerade Walther
huttrade och frös och hade med sig den nedslående
nyheten: ”Ledaren har utnämnt vår stridsgrupp till
Festung Stalingrad!”

”Jaså verkligen!”, sa Walther, lätt förvånad eftersom
han insåg att han var instängd i en av dessa ”slåss till sista
man”-Festung samtidigt som amerikanerna lossade
choklad, kaffe, cigaretter och säkert också vitlökskorv
– kanske inte den äkta krakauer-korven men efter
någon månad i Stalingrad gick det bra med falsifikaten,
bara det är vitlökskorv – i stora drivor utmed den
nordafrikanska kusten. Under tiden joddlarna stämde
upp en sång för de tre som hade kommit till deras
eftermiddagsföreställning funderade Walther ut en plan.

Immer wieder denk ich dran,
wann für uns das Glück begann,
nicht im Sommer, nicht im Mai,
nicht im Herbst beim Duft von Heu.
Nein, es war zur Winterszeit,
es was kallt und hat geschneit,
doch im Saal, da tanzten wir

und ich sagte verliebt zu dir:

Den Schnee-, Schnee-, Schnee-,
Schneewalzer tanzen wir!
Ich mit dir, du mit mir!
Beim Schnee-, Schnee-, Schnee-,
Schneewalzer Arm in Arm
wird dir und mir auch im Winter so wohlig warm!



Und wenn rot die Rosen blüh’n
und die Wiesen sind so grün
und der Mond sieht unser Glück
denk ich oft und gern zurück,
an den Schnee im Januar, als die Welt verzaubert war,
bei dem ersten Tanz mit dir
und dann singst du wie einst mit mir:
Den Schnee-, Schnee-, Schnee-,
Schneewalzer tanzen wir!
Ich mit dir, du mit mir!

När föreställningen var över kastade sig Walther över
stolarna och sprang ut bland de snötyngda ruinerna
och skrek för full hals, medan han dreglade:

”Grrrrhhhhh! Waff! Waff! Waff! Waff!” ”Morrrr!”
”Grrrrr!” ”Wafff!”

Förvånade tyska soldater såg honom passera kvarter
efter kvarter, springande som en galning, morrande,
fräsande och dreglande.

”Grrrrhhhhh! Waff! Waff!” ”Morrrr!” ”Grrrrr! Waff!
Waff!” ”Wafff!”

Han infångades till slut av fältgendarmeriet och fördes
omedelbart till en fältläkare som konstaterade ett
misstänkt fall av rabies. För att förstärka effekten fort-
satte Walther skälla och morra för full hals.

”Waff! Waff! Woff!” ”Grrrhhhhh!” ”Morrrr! Woff!
Wafffff!”
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Därefter försökte han bita fältläkaren som konstatera-
de att det var mer än ett misstänkt fall – det var säkert
rabies. Livrädd för denna ytterst smittsamma sjukdom
skrev han en remiss till ett av de få fältsjukhus som
kunde hantera fall som detta.

”Vilka har bott i hans korsun?”

”Morrrr! Woff! Wafff! Grrhhhhghhhh, dregel, morrr,
wafff!”

”Joddlarna!”

”De ska också sättas i karantän, allihop måste här-
ifrån i dag!”

”Wafff!”

Bara några timmar senare lastades hela 223:e själv-
ständiga specialförbandet i ett av de sista JU-52-trans-
portflygplanen som lämnade Stalingrad. De var tvungna
att fastspända på bårar lämna Stalingrad där tempera-
turen nådde –40 °C och till och med råttorna svalt
ihjäl.

”Vad ska man göra? Det är läkarens ordination!”, sa
Walther till joddlarna som hellre skulle ha utkämpat
den sista stora striden för den lille ledaren med musta-
schen, och därefter sa han till soldaterna som med sina
sista krafter lyfte in dem i flygplanet:

”Wafff! Woff!”



En vecka senare hade de nått 7:e karantänsjukhus-
kompaniet i Tunisien där de motvilligt bodde på sand-
stranden vid Medelhavet och livnärde sig på en lokal
diet av algeriskt rött vin, färska vindruvor, dadlar,
fetaost, hummus och oliver, vilket de tvingades äta
utomhus under den närande solen. Det enda sättet på
vilket de kunde kommunicera med sjukhuset var genom
handskrivna små lappar som lades i en postlåda och
som tog evigheter att skriva med den komplicerade
frakturstilen. De var satta i karantän och det kunde
inte göra något åt saken. De lapade sol och badade –
vissa kråmade sig i solen och var särskilt hjälpsamma
vad gällde att smörja in varandra med solkräm, kasta-
de vindruvor i varandras munnar, knäckte kartongvis
med dadlar med sött vin till och doppade pitabröd i
hummus. De var ensamma på stranden vid
Medelhavet. Maten hämtade de i en liten bod bredvid
postlådan. Dagarna gick och sjukhusbiträdena blev
alltmer förvånade över lapparna i lådan: ”Har ni
Merlot?” ”Vi gillade Alger -36 med röda korken.
Skicka en kartong nästa gång!” ”Var är majonnäsen
till salladen?” ”Vi har fått gröna oliver två dagar på
raken, skicka lite svarta nästa gång!” ”Vill du byta
nakenbilder?”

Vilken lapp som kom från joddlarna var inte svårt att
räkna ut. De hade snabbt anpassat sig och hjältedöden
i Stalingrad var visserligen viktig men det fanns andra
saker här i livet än att dö omedelbart, så de bestämde
sig för att dö hjältedöden lite senare och passade på
att ta ett riktigt spring break från världskriget.

Den 15 februari fick de möta karantänläkaren 7:e
karantänsjukhuskompaniet och denne undersökte
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Our contest is not
only whether we
ourselves shall be
free, but whether
there shall be left

to mankind an
asylum on earth

for civil and
religious liberty.

Samuel Adams, brewer



dem men kunde inte finna minsta spår av rabies utan
förklarade dem kärnfriska.

”Jag tror att er lokala diet verkligen räddade oss!”, sa
vår chutzpahnik.

”Jag förstår inte fältläkarna i Stalingrad, ni är ju
friska varenda en av er!”, sa läkaren med en lätt för-
våning i rösten.

”Tack!”, sa Walther och fortsatte i känslosam ton:
”Ni har verkligen räddat våra liv! Vi har överlevt, låt
oss nu resa tillbaka till Stalingrad och möta hjältedöden!”

Joddlarna nickade instämmande. De var nu fullt uni-
formerade med lederhosen, små gröna hattar med
fjädrar i och vita skjortor med psykedeliska mönster
på, sådana som bara pundare bär. De var beredda att
möta det bolsjevistiska anfallet!

”Våra stålhjälmskamrater i Stalingrad behöver glädje i
sina hjärtan än en gång, Gert på triangel slår takten,
Horst på dragspel drar ut hela bälgaprakten, så slår vi
Sovjetmakten!”

”Jajamensan!”, sa joddlarna och klappade på var-
andras benläder och slog klackarna mot sina kamraters
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Den 22 januari 1943 vid Stalingradski-flygfältet alldeles utanför
”Festung Stalingrad”, några få timmar innan Röda armén återtar
flygfältet och beseglar ödet för av Stalingrads innestängda tyska
armékår från försörjning via luften och möjligheten att evakueras.
Soldaterna bär vapen huvudsakligen för att kunna försvara sig mot
lasten på en av slädarna där den troligen rabiessjuke korpralen
Walther Weirdowitz för full hals skriker ”Woff! Woff!
GrrrGGRrrHH!”, vilket gör ryssarna till en sekundär fara.





klackar så att det kom skokräm på de vita knästrum-
porna.

Karantänläkaren var alldeles tyst och samlade sig för
att lämna det nedslående beskedet. ”Festung Stalin-
grad kapitulerade för fjorton dagar sedan!”

Med sin bästa förvåning tittade vår nudnik på läka-
ren och växlade till en lätt bedrövad blick. ”Det inne-
bär att vi inte kan återvända till Festung Stalingrad?”

Läkaren kunde inte göra annat än konstatera att så var
fallet; men om de var så stridslystna skulle det snart
skapas nya möjligheter i självaste Tunisien, sa han.

Samtidigt anträdde de 300 000 från Festung Stalingrad
en dödsmarsch som bara en bråkdel skulle överleva
nu när deras liv låg i sovjeternas händer. De vandrade
ut på stäppen utan kläder, undernärda, i ett obarm-
härtigt klimat där bolsjevikerna alltid hade fingrarna
på avtryckarna. Walther visste lika lite om detta som
om det som gömde sig bakom ekarna i det böhmiska
landskapet. Allt han såg var vykorten och frimärkena.

En vårdag 1957 stegade några av veteranerna från
Stalingrad in på en östtysk restaurang för en tyst minnes-
stund över dem som aldrig kom tillbaka. Det hade gått
två år sedan de återvänt från de ryska lägren, men det var
den tid det tog för dem att äta upp sig efter det de hade
varit med om. Restaurangens namn var inspirerat av den
nya övermakten, enligt det som stod på första sidan av
menyn: ”Välkommen till restaurangen Internationalistisk
proletär solidaritet mellan folket i de sovjetiska råds-
republikernas union och folket i den tyska demokratiska
republiken, firande den gemensamma segern över den
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internationella kapitalismen.” Detta var en av källorna
till den Östeuropas ineffektivitet som jag lätt kunde ut-
nyttja när jag skulle sänka Sovjetunionen. Varje gång
det kom en gäst skulle namnet läsas ut, och förlängde
allt som sades: ”I kväll har restaurangen Inter-
nationalistisk proletär solidaritet mellan folket i de
sovjetiska rådsrepublikernas union och folket i den
tyska demokratiska republiken, firande den gemen-
samma segern över den internationella kapitalismen
god lapskojs!” Denna ineffektivitet möjliggjorde mitt
korrupta anslag eftersom det redan var känt att inget
fungerade. Allt förlängdes – från telefonkatalogen till
dagstidningen som bara klarade av två restaurangre-
censioner per sida till följd av de långa komplicerade
namnen, som därtill förlängdes med ”Volkseigene
Betrieb” (VEB) för att visa att de var ”folkägda” verksam-
heter, precis som om det fanns privata företag i DDR.
Denna chimärvärld låg vidöppen för mitt angrepp.

De fyra överlevarna från Stalingrad hade beställt
ett bord. Kyparen skulle vara lite lustig och kommen-
terade i all enkelhet: ”Hur vore det med en stol för
absent friends?”

”Hur vore det med 299 988 stolar för frånvarande
vänner?”, sa en kortväxt herre som såg ut som en
landsortskamrer som kände sig bortkommen i storsta-
den Östberlin. Redan i början av 1950-talet hade det
kommit till veteranföreningens kännedom att sju fält-
artister med en volksdeutsch kalfaktor under före-
spegling om att de var rabiessmittade hade flugits ut
från det kollapsande Stalingrad, och därefter drog de
av åtta personer från varje redovisning av förlusterna
vid Stalingrad som de vänner av ordning de var. Vissa



skriver insändare i lokaltidningen om människor som
inte plockar upp kolapapper eller sina hundars bajs
efter sig i parken – medan andra skriver till tidningar,
bokförlag och skolboksförfattare och ber dem dra av
sju fältartister och en kalfaktor från de officiella för-
lustsiffrorna eftersom de svekligen undandrog sig sin
plikt att dö. De som överlever uppskattar inte alltid
livet utan uppträder som om de borde ha dött, medan
de som dör är de som uppskattar livet. Det finns en
inneboende tragisk komik i detta faktum som egentli-
gen inte är roligt alls, hur som helst, detta sket Walther
fullständigt i där han stod på läkarens kontor i februari
1943. Vad andra skulle tycka i framtiden om deras
sätt att lämna Stalingrad bekymrade honom inte, de
hade inte haft vett att komma och se de sista föreställ-
ningarna så vad hade de väntat sig – att artister skulle
fortsätta ge sin själ för tomma bänkrader? Bah.

Walther gillade Afrikakårens käcka kakifärgade
shorts och tyckte att de framhävde hans knotiga ben
på fördelaktigaste sätt, en tanke han avblåste direkt,
eftersom hans homofoba jag sa att han hade börjat
tänka i samma banor som joddlarna – men trots sin
bögparanoia behöll han shortsen, för han kom ihåg
att det fanns något vitamin i solljus och det led de defi-
nitivt brist på i Ryssland.

Walther räckte som talesman för sin trupp fram näven
mot läkaren och sa med ömsint stämma: ”Tack för att
ni räddade våra svårt nedsmittade kroppar från att
fortsätta ner när vi stod med en fot i graven!”

”Ingen orsak!”, sa läkaren lätt förvånad och fort-
satte: ”Om ni inte kan återvända till Stalingrad kanske
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Afrikakåren skulle behöva lite upplyftande framträ-
danden av er välrenommerade fältartistgrupp!”

”Hur tar vi oss dit?”, frågade Weirdowitz snabbt i
förvissningen att general Patton stävade med full fart
mot den punkt där han skulle möta Afrikakåren.

”De rustar för storstrid i Kasserinepasset!”
”Vilka?”
”Vi mot amerikanerna!”
”Vi är på väg!”

Joddlarna blev så exalterade att de dansade en stund
och knäppte med fingrarna.

”Joddelihihoho! Jooddelihahaha!”
”Ursäktar ni om vi lånar en av sjukhusets lastbilar

för att ta oss dit, eftersom det gäller Rikets framtid?”
”Självklart! De har inhandlats just för att finnas till

hands när allt står på spel!”

Weirdowitz anade att de tunisiska gatuköken inte var
att leka med och han hade samma erfarenhet som jag
av att äta tartarbiff utmed de polska allfarvägarna, så
han stannade till på sin väg ut, gjorde en kort gest åt
läkaren och frågade på sin allra ödmjukaste Galitzer
Deutsch: ”Gör det något om vi tar med en liten mat-
säck från sjukhuset att ha på färden?”

”Det är ni väl värda, se det som en del av er kon-
valescens!”

”Mot slagfältet, med dragspel och triangel!”

Sjukhuspersonalen tog farväl av dem och var impone-
rade av den patriotiska andan i det 223:e självständiga



specialförbandet som hade fått utstå så mycket obe-
hag. De sista de hörde när de åkte var hur läkaren hoj-
tade till avsked: ”Håll ångan uppe, 223:e!”

Det gjorde Walther lite orolig eftersom han mycket väl
visste vilken anda som rådde inom specialförbandet –
särskilt sena lördagskvällar. De fick tag i lastbilen och
började genast lasta den påslunch de hade fått av sjuk-
huset – trettio lådor algeriskt rödvin, tre stora rullbara
tunnor tjeckiskt öl, fem bordsskivestora holländska
ostar, sju trälådor med vindruvor, två jutesäckar nybakat
bröd – kort sagt allt som motsvarade deras modesta
lunchbehov; sedan kastade de in tamburinerna, tuborna
och dragspelet och medan Gert höll i triangeln bar det
av mot bergspasset med Walther – med sitt polska
körkort – vid ratten. De rundade med skrikande däck
hörnen av varje bytorg på sin färd genom Tunisien, för
de ville inte komma för sent till den stora striden.

”Nu eller aldrig!”, tänkte Walther och såg fram
emot att bli tillfångatagen av amerikanerna. Kriget
skulle vara över för hans del och han skulle kunna
andas ut i Hollywood med så mycket choklad och
kaffe han kunde bära. Slagfältet var så hemligt att det
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Stridsvagnskompaniet som gjorde färdiga till strid hade inte
räknat med att få se Horst på dragspel och Gert på triangel
medan Walther täljde på en stor ost – samtidigt som han rattade
lastbilsratten med knäna. Deras förvånade blickar är uppenbara
när plötsligt lastbilen tvärstannar och joddlarna med knotiga
ben börjar utföra förföriska danser till tonerna av en schwabisk
folkmelodi, utfört av Horsts visslande dragspel och Günther på
kastanjetter ackompanjerade av blockflöjt, tamburin och
bjällerkrans. De var förstummade och slagets inledande minuter
blev försenade i över trekvart. 





inte var utmärkt på någon karta, vilket gjorde att det
tog någon timme extra, men till slut hittade de
Rommels Afrikakår och dess tunga Tigerstridsvagnar.

Det ärevördiga 223:e självständiga specialförbandet
var med deltog i stridens hetta och led sin första för-
lust på hela tiden de varit ute i krig, Horst fick ett kul-
hål i bälgen på dragspelet, vilket inte är så lätt att laga
i ett krigshärjat Tunisien så från den dagen hördes det
ett visslande bakgrundsljud under Horsts framträdanden
och han fick bälga på för att hålla uppe lufttrycket i
dragspelet.

Allt sket sig i Kasserinepasset, för de blev inte till-
fångatagna av amerikanerna, tyskarna vann ett enda
slag 1943 och det var just – detta!

Joddlarna hörde inte Walther när han knäckte den
sista av de algeriska vinarna på kajen i Tunis i väntan på
att truppen skulle skeppas över till Italien för vidare
befordran till östfronten. ”Skit också, nu när man var
så nära!” Därefter förbannade han amerikanernas strids-
ovana och ålderdomliga taktik och sa bara en sak för
sig själv – amatörer!

Han kände att han befann sig i en livets cul-de-sac,
men om han hade vetat vilket öde de andra, som fått
det fina erbjudandet att delta i familjeomflyttningspro-
grammet, hade drabbats av skulle han nog ha varit
tacksam över att sitta i Tunis i väntan att skickas som
en del av en förstärkning till östfronten inför
”Operation Zitadelle”. Huruvida det var en förstärk-
ning eller en belastning, har nog militärhistorikerna med
stöd av sovjetiska underrättelser och flygfoton av stora
skinande föremål på marken kommit till klarhet om.
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Under resan över Medelhavet satt Walther i fartygets
livbåt iförd flytväst och hoppades att de skulle bli tor-
pederade eller hyggligt och inte så smärtsamt bomba-
de av de allierade. Sjömännen trodde att det var strids-
psykos och joddlarna brydde sig inte eftersom de var
på singelkryssning.

Det blev kväll och natt, han spanade med tom blick
över den blanka vattenytan efter ångstrimmor från
annalkande torpeder eller åtminstone ett periskop, när
hans uppmärksamhet inte förtogs av joddlarnas partaj-
ande på fördäck. Han såg inget hopp och han blev
håglös när han insåg att det skulle dröja innan han
fick en chans att bli tillfångatagen igen.



Jag lydde bara order

När republiken Polen kapitulerade den 29 september
1939 knallade Wlodek hem. Kriget var över. Släkten i
Lodz hade verkligen fått betala mycket för sina visit-
kort. Först stod det Lodz men därefter fick man trycka
nya med ortsnamnet Lodsch, sedan med Litzmann-
stadt, men eftersom man tydligen inte hörde hemma
där blev det till att trycka visitkort med en ny adress
på – Lodz Ghetto – vilket om man bara läser det som
det står låter som en exklusiv italiensk glass, men slut-
ligen bar det av mot Schlaraffenland och där behövdes
inga visitkort, för vem behövde försörja sig när den
tyska gästfriheten flödade?

De första planerna för familjeförflyttningspro-
grammet hade inbegripit byggnader i stortysk stil som
följde det rådande modet, och Albert Speers arkitekter
arbetade fram ett förslag med många tinnar, torn och
flygande flaggspel i teutoniska riddarborgar högt uppe
på klippor i otillgängliga bergsmassiv.

”Sannerligen tyskt så det förslår!”, tänkte Himmler.
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Albert Speers arkitektkontor fick den första ordern att rita lämpliga
läger för de andra och i tidens stortyska germanistiska anda började
de nationalistiskt rusiga arkitekterna skissa på teutoniska riddar-
borgar med tinnar, torn, vallgravar, vindbryggor och fladdrande
fanor. ”Väldigt germanskt och värdigt tyskar, men detta gäller
mer de andra, kan du inte rita något mer fabriksliknande – du
vet, lite bättre flöde i produktionen?”, sa Himmler och anmärkte
dessutom att även om arkitekturen var väldigt vacker skulle det
bli rätt dyrt.





Men det fanns en hake. Det var inte precis tyska fam-
iljer som skulle förflyttas så man kanske kunde tänka
sig något enklare och billigare med fler inhysingar per
byggnad, eftersom riddarborgar inte har så många
sovplatser, där det är mer snurr på ruljansen och man
kan hantera människor lite mer industriellt så att säga.
Så Himmler omformulerade sig och sa till Speer:
”Väldigt germanskt och värdigt tyskar, men detta gäl-
ler mer de andra, kan du inte rita något mer fabriks-
liknande, du vet, lite bättre flöde i produktionen?”

”Lätt som en plätt!”, sa Albert Speer och bad att få
återkomma med ett nytt förslag som var anpassat efter
Himmlers önskemål.

Speer återvände från rikskansliet, korsade Riksgatan
och tog rikstunnelbanan till riksstoppet där han klev
av och köpte en tidning på Rikspressbyrån innan han
återvände till Riksarkitektkontoret där hans riksarki-
tekter gjorde upp stora planer för Riket.

”Himmler ville ha något mer i funkisstil, med stora
öppna ytor mellan husen!”

”Luft och ljus …!”, sa en av de äldre arkitekterna.
”Baracker ligger i tiden!”
”Baracker är bra, ljusa, enkla: anspelar på traditionell

bondestil med britsar och käcka koleldade kaminer!”

572 jan kallberg

Albert Speers arkitektkontor ändrade snabbt sitt förslag efter
Himmlers anvisningar, enligt vilka det skulle vara effektivt och
fabriksliknande med stora infarter och inga utfarter – något
som Speer borde ha reagerat på men vi ser det vi vill se och förstår
det som passar oss. ”Perfekt!”, sa Himmler och Heydrich berömde
Speer för dennes känsla för stil och design.





”Stora inbjudande infarter, det är kontinentalt,
som patricierstil!”

Arkitekterna började rita, och genom att ta allt det
yrkeskunnande de hade i anspråk skapade de billiga
enkla byggnader som kunde husera många männi-
skor; anläggningar med stora infarter och inga utfarter,
med stora öppna ytor och planer mellan barackerna
för olika gruppaktiviteter. De var riktigt nöjda när de
var klara med förslaget. De byggde en modell, stängde
av riksradion och tog på sig riksskorna, gick ner till riks-
tunnelbanan, klev av, korsade Riksgatan och gick in
på rikskansliet för att träffa sina riksledare som hade
stora planer för Riket på riksplanet.

”Se här, en modell av hur ni ville att det skulle se ut!”,
sa Speer och visade stolt upp modellen för Himmler
och Heydrich. Det var precis vad de ville ha – det var
billigt, effektivt, in och aldrig ut, ett flöde och en närmast
industriell verksamhet. När den stora riksövningen för
riksarkitekterna var över och de fick frågor om vad
som egentligen försiggick i Riket, hade de glömt allt
och Riket hade inget med dem att göra, så de satte på
sig riksskorna och vandrade ut från förhöret. Ingen
skugga faller över den som aldrig tänder ljuset.

En dimmig dag i augusti 1944 kapitulerade Walther
Weirdowitz för de amerikanska trupperna i Frankrike.
Detta var något han hade väntat på sedan hösten 1939.
Alltsedan sin inkallelse hade han sett fram emot att
kapitulera för amerikanerna och inga andra, med endast
”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t” i
tankarna. Han hade under hela kriget funderat över
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hur kapitulationen skulle gå till när han mellan varven
drömt om krigsfångeläger på Hawaii eller Coney
Island, i Florida och i skidsportens Colorado. Ska man
vara krigsfånge ska man vara det hos amerikanerna,
tyckte Walther, och han visste att amerikanerna hade
massor av riktigt kaffe och choklad – det hade han
räknat ut efter att ha letat i de sovjetiska likhögarna
efter läckerheter. Direkt efter tillfångatagandet skulle
han visa att han inte var tysk som de andra, och han
hoppades få lite ”positiv särbehandling”. Walther
hade ett karaktärsdrag som var tydligt men samtidigt
skrämmande – han kunde övertyga. Det låter oskyl-
digt, men hans kommande affärspartner kunde intyga
att det inte var så oskyldigt som det kunde låta.
Walther hade hela tiden känt att detta inte var hans
krig utan just tyskarnas – och han var lite irriterad på
sina kamrater i det 223:e självständiga specialförban-
det. Redan när han blev inkallad hade han insett att
han inte skulle bli tillfångatagen i första taget,
”Operation Barbarossa” hade bara gjort det värre då
under de inledande dagarna avståndet till första bästa
tillfångatagare ökade med över 200 kilometer om
dagen, och Walther hade ingen möjlighet att hinna bli
tillfångatagen av amerikanerna om han till slut blev
krigsfånge i Ural eller Tobolsk. När det började mär-
kas att tyskarna skulle förlora kriget kände Walther en
viss lättnad men det tog tid och han var helt fel i ter-
rängen. Han behövde komma betydligt längre väst-
erut – helst hoppa fallskärm över Storbritannien. Hela
1943 bara väntade han på en amerikansk luftlandsätt-
ning i Slovakien eller marinkårens uppdykande i
Bodensjön, men ingenting hände. Det var bara samma



tjat på östfronten, likhögar och illaluktande frukost-
miljöer, vilket störde hans känsla för stil och etikett.
Han lyssnade på nyheterna och varje gång det sades
att de allierade drog sig tillbaka – men eftersom det
var riksnyheterna bestod budskapen av tyska taktiska
frontförkortningar, resten fick man klura ut själv –
ville han dra dit där friheten, chokladen och det äkta
kaffet fanns. I början hade han övervägt att kapitule-
ra för Röda armén, men de verkade inte ha det så lätt
av liken att döma så han föredrog amerikanerna – de
verkade ha mera grejor att dela med sig av. Walthers
förmåga att övertyga var nästan dödligt farlig, fast
mestadels för honom själv eftersom han när allt körde
ihop sig stod mitt i smeten. Det byggde givetvis på att
han kunde identifiera faran och den egenskapen var
han pastöriserad ifrån. Vi ser det vi vill se här i livet.

När han hörde talas om D-dagen och invasionen av
Normandie gjorde han allt som stod i hans makt för
att komma dit eftersom amerikanerna nu var landsatta
på den europeiska kontinentalsockeln och med dem
choklad, cigaretter, kaffe, konserverad frukt och
apelsinjuice på burk. Allt detta fanns där och bara
väntade på honom.

Det 223:e självständiga specialförbandet gav
honom en unik möjlighet att verkställa planen. Det
var en fältartisttrupp av bajerska joddlare och det var
definitivt ett specialförband eftersom samtliga joddlare
var läderbögar. Det hade nazisterna löst på ett enkelt
sätt. De blev joddlare och organiserades i specialför-
band som joddlade sig genom kriget, och på det sättet
förenades deras patriotiska vilja att tjäna Riket med
deras vilja att klä sig i läder tillsammans med andra
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män som trivs bäst i läder. Walther vägrade befatta sig
med deras lederhosen eftersom han inte ville veta hur
de hade kunnat bli så polerade, och den enda materi-
el som sköttes av Weirdowitz var de bajerska ompa
ompa-tuborna. Dessa polerade och lagade Walther
dagarna i ända. Walthers taktik var mycket enkel:
eftersom han som kalfaktor var den ende verklige
militären med uniform och gevär – de andra gick
omkring med fåniga hattar med fjädrar, lederhosen
och andra joddlarattribut – var det han som fick sköta
förbandets kontakter med omgivningen. Joddlarna
hävdade också att för mycket administration och mili-
tär aktivitet skulle medföra skador på deras artistiska
frihet – men Walther visste mer än väl vilka frihetsar-
tister de var. Taktiken hade först satts i verket på
östfronten vid slaget om Kursk, efter vilket tuborna
hade underkastats kamouflagemålning – vilket gjorde
dem synnerligen svårpolerade, och sedan hade trup-
pen stegvis förmåtts att dra sig västerut genom
Weirdowitz smarta plan. Manipulativt och smygande
hade han bara bokat uppträdanden på platser som låg
väster om den plats där de senast hade uppträtt, i små
babysteg drog de sig med en hastighet av tio kilometer
om dagen västerut. Även om joddlarna till slut börja-
de ana ett system ifrågasatte de inte Walther eftersom
de höll på skillnaden mellan artist och personal och
inte ville undergräva sin konstnärliga ställning genom
att engagera sig för mycket i hur de bokades.

”Dessa stackars soldater som kämpat så tappert
för Riket behöver underhållning!”, sa Walther när han
bokade en föreställning inför några förvirrade
ukrainska frivilliga hjälptrupper som fungerade som



hantlangare på en depå för järnvägsmateriel i det
djupaste av Karpaterna – en publik som varken kunde
tyska eller ens förstod vad 223:e självständiga special-
förbandet var i färd med att göra mitt i depån. Steg för
steg arbetade han sig västerut eftersom det var där
amerikanerna skulle dyka upp, och efter landstigning-
en i Normandie ökade hans chutzpah med kvadraten
så att han därefter bokade föreställningar på platser
som låg hela tre mil västerut och på det sättet var de
tvungna att genomkorsa Europa på tvären. De gav
föreställningar för slovakiska gendarmer, ungerska
pilkorsare som råkade i slagsmål med joddlarna som
toppen på den ungerska homofoba traditionens
isberg, och på bakgården till armémuseet i Wien för
krigsveteraner från första världskriget som inte riktigt
förstod vikten av joddling under brinnande världskrig.
Walther var tvungen att skynda på eftersom de hade
förlorat tid i början när de förflyttade sig för korta
sträckor och han drev på engagemangen.

”Ett glatt ansikte är min bästa belöning!”, sa
Walther då han packade ner tuborna för att resa till en
ny föreställning. Det dröjde inte länge förrän de var i
Frankrike och avståndet till landstigningsplatsen i
Normandie minskade raskt. Joddlarna hade blivit lite
oförstående när de framträtt för uttråkade trafikpoli-
ser i München och gamla män och unga pojkar i
bombskyddet i någon bortglömd by som inte märkte
något av kriget med undantag för att sönerna aldrig
återkom, men joddlarna kände blodlukten från fron-
ten igen och deras patriotism stegrades samtidigt som
stanken av nysmort läder blev allt häftigare i deras
turnélastbil.
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”Dessa folkgrenadjärer som fullgör sitt historiska
uppdrag för att säkra Rikets fortbestånd behöver upp-
muntras, och vilka är bättre lämpade än vår lilla trupp
av glädjespridare!”, sa Walther förnöjt när han boka-
de en föreställning på en plats som låg bara tjugo kilo-
meter från fronten och där några överåriga och out-
bildade folkgrenadjärer var satta att med knapphändig
utrustning försvara en bro mot hela den amerikanska
industrins förstörelsekraft. Enbart detta talade för ett
besök av 223:e självständiga specialförbandet och för
lite sång och livsglädje i vardagen.

”Ska man dö kan det gott ske med sång!”, tyckte
Walther, men ingen av dem hade lust att dö så särskilt
roligt var det faktiskt inte. Walther började utveckla
en konstig hänförelse för uppdraget och överdrifterna
haglade, men fältartisterna hävdade sin yrkesmässiga
integritet och klagade inte. Wlodeks största svaghet
var denna fallenhet för att falla för sitt eget tal, vilket
givetvis ledde till konsekvenser, men oftast för andra
enligt vad Warrens kompanjoner bestämt hävdade.
Alla hans tolv affärspartner kunde svära på att karln
inte kunde räkna och att det om han räknade alltid
blev fel till hans egen fördel. Joddlarna i 223:e själv-
ständiga specialförbandet hade inget behov av mate-
matikkunskaper och de hade ibland genom Walthers
försorg lyckats undfly den värsta faran, till exempel
vid det skyndsamma lämnandet av Stalingrad och upp-
dykandet i Tunisien, vilket gjorde att de ställde sig mer
accepterande till Walther – men hade de träffat
Wlodek skulle det ha blivit andra bullar av. De var trots
allt arier – om än med tajta stjärtar inpressade i för
snävt skuret läder. Joddlartruppen var deras tillflykt



och med Walther i spetsen var de alltid på utflykt mot
det okända. Den här dagen var det definitivt så.

Walther hade fullkomligt glömt bort att räkna med
att fienden ryckte fram, så när han bokade spelningen
byggde det på en front som inte var någon front läng-
re – fronten hade förflyttats. Detta var verkligen kom-
plicerad matematik, men när turnélastbilen i godan ro
brummade fram genom det franska landskapets häck-
ar och fruktträdgårdar inträffade det något som inte
ens Walther hade planerat för – man hamnade mitt i
skottlinjen mellan tyska fanatiska SS-män som var
beredda att dö för lite fransk jord som grädde på det
nationalistiska moset, vilket var ganska ologiskt för
rätteligen borde fransmän dö för fransk jord men det
förhållandet korrigerade man med några slumpvisa
avrättningar, och amerikanska förband från den ame-
rikanska Södern som var beredda att dö för detta
folks frihet – bara man lyckades reda ut var man var
och vilket folk som bodde här.

Walther, som hade vuxit upp i Polen där körstilen är
starkt influerad av landets kaotiska historia, kastade i
tvåan och trampade plattan i mattan på turnélastbilen
när kulorna började vina och körde in i en fransk lada
vars logdörr stod öppen. Han trodde givetvis att ame-
rikanerna skulle gå på tricket och när lastbilen försvann
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223:e självständiga specialförbandets turnélastbil står parkerad
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nätter i Stettin.





bakom ladan och inte syntes till vidare försvinna – i
tron att bilen var borta och inte fanns kvar i ladan.
Det tricket fungerade tydligen inte eftersom amerika-
nerna fortsatte beskjuta ladan. ”Hade de varit polack-
er skulle de ha gått på det!”

Joddlarna hoppade ur lastbilen inne i ladan med de
små gröna hattarna fladdrande; de nakna benen pin-
nade på genom logen och de samlades som en grupp
skrämda höns i ena hörnet. Nu var stunden inne att
bli tillfångatagna, men han visste inte riktigt hur det
skulle gå till. Om de stannade kvar på logen skulle de
bli skjutna och Walther skulle hamna på en tysk krigs-
kyrkogård omgiven av fransk graffiti – något han
länge befarat. Han måste agera – en tanke som ofta
var ouvertyren till en katastrof och den här dagen var
det dagen till ära en musikalisk katastrof.

Han skulle på egen hand möta den amerikanska
armén. Detta var inte vad han hade tänkt sig. Joddlarna
såg betydligt mer civila ut än han som hade tysk stålgrå
uniform, gradbeteckningar, stålhjälm och mauser-
gevär. Han kunde inte gå ut i kalsongerna – med det stora
antalet joddlare kunde det ta en vändning han var helt
ointresserad av – och naken skulle han inte ens komma
ut ur logen. Vad hade han att komma med? Joddlarna var
hårdföra nazister, så de ville att Walther skulle slåss –
eftersom det bara var han som hade ett gevär och
kunde försvara Det tredje riket. De började ta sig ton.

”Kom igen nu, Walther, skjut på dem!”
”Vad är det med dig, fegar du ur nu när du ser fien-

den?”
”Detta är ditt historiska uppdrag!”

582 jan kallberg



så sänkte jag sovjetunionen 583

När en av joddlarna nämnde historiska uppdrag tänk-
te Walther direkt ”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e
P-r-e-s-i-d-e-n-t” och nu skulle han fixa det en gång
för alla. Han hade just insett att han inte kunde retire-
ra eftersom SS-männen då omedelbart skulle skjuta
ner honom såsom varande vapenvägrare och desertör
– som om det inte fanns nog med elände i världen. Det
fanns bara en utväg och det var att överlämna sig till
amerikanerna. Han måste komma på ett sätt. Han var
nästan gråtfärdig eftersom han stod öga mot öga med
en fiende som inte kunde skilja på vän och fiende. Han
måste tvinga ut dem ur logen, han fattade mausern
och riktade geväret mot joddlarna.

”Walther, ta det inte personligt!”, sa en feminin
tunn joddlare med hitlerfrilla med slänglugg och för-
sökte kyla av situationen. Detta hejdade inte Walther,
som var fast besluten att göra slut på detta. Han såg
genom springorna mellan plankorna i väggen att de
amerikanska soldaterna började röra sig mot logen
och ljudet av stridsvagnar i fjärran gjorde inte det hela
bättre. Det fanns ingen annan utväg än att tvinga ut
joddlarna och sedan kapitulera, för entreprenören i
honom hade nu skakat fram en affärsplan från ingen-
stans. Han skulle forcera joddlarna att sjunga, de
skulle dansa ut med honom och därefter sträcka upp
händerna för amerikanerna. Genialt, tyckte han själv
och han hytte med geväret mot joddlarna för att mar-
kera att det var dags att uppträda.

”Joddeli …”, kom det från en av de förvirrade jodd-
larna.

”Sjung!”



”Vi kanske kan få föreslå ett av våra mest uppskat-
tade nummer?”, sa en av deras artistiska ledare, som
var en bredaxlad läderälskare från Voralberg som höll
på den konstnärliga integriteten. Joddlarna började
formera sig till framträdande.

”Sjung eller möt ert öde!”, sa Walther med den
barska blick han inte uppbådat sedan han mötte de
två polska sjömännen på kajen natten mellan den 1 och
2 september 1939.

”Joddeli, joddelihoooo, joddeliaho, joddeli!”
”Jobba på!”

Snart joddlade joddlarna som de aldrig hade joddlat
förut, de dansade så att knätofsarna fladdrade och de
nakna knäskålarna sprätte runt över loggolvet.

”Joddeli!” ”Joddeliho, joddelihahoho!”

Walther sparkade upp logdörren och föste ut dem,
alltjämt dansande, på det öppna fältet utanför ladan.
Han hotade dem med geväret och gick bakom dem
och jagade dem mot amerikanerna. Nu stod de där i
leran, en molnig dag i augusti 1944, och Walther
kände skräcken födas och Warren hade födsloskräck.
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Efter månader av träning i det djupaste av den amerikanska
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Amerikanerna som låg bakom en jordvall höll
gevären i fasta grepp och tittade noga på det som ut-
spelades framför dem. De hade ingen aning om vad
som hände, men en sak var säker – de identifierade
den stilige i stålgrå vapenrock som den de hade sett på
planschen de där varma dagarna i Alabama då kapte-
nen hade pekat på allt som kännetecknade dem de
skulle möta.

”Löjtnant, kolla krauten, barbaren!”, hojtade en
av de yngre skyttesoldaterna, som kom från
Fayetteville, Arkansas och aldrig hade varit utanför
sitt eget county tills han en dag fick ett brev som var
en biljett till ett ställe han knappt kunde stava till och
än mindre visste var det låg. Det var säkert sjuttio, om
inte hundra, yards till krauten men de visste inte så
noga eftersom detta var ett ”grönt” förband som inte
hade mer krigserfarenhet än att de blivit beskjutna,
bombade, utsatta för eldöverfall och uppsökta av
elaka spränggranater. De hade försökt slåss bakom
häckarna, på de små bygatorna, i diken och sänkor
men de hade aldrig riktigt kommit till skott – utan
bara kommit i vägen för eldgivning. Nu hade de sin
chans, men de visste inte riktigt hur de skulle hantera
situationen. De hade förlorat vänner, till och med
tjockisen som snarkat var död, och andra hade lemläs-
tats och säkerställt att en generation läkare fått mer
vana med kniven än de någonsin föreställt sig att de
skulle kunna få – ett utbildningsöverskott som ledde
till den plötsliga uppkomsten av plastikkirurgi på
1950-talet eftersom det fanns för många som kunde
tälja och för lite trä, för att använda en masurisk lik-
nelse. Med ansiktslyftningar kunde de tälja sig trötta.
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”Joddeli, joddeliho, joddelidodohoho!” ”Joddeli!”
”Joddeliho!”

Den unge fänriken, vars enda internationella erfaren-
het innan han inkallades var att han hade passerat
delstatsgränsen till Texas för att besöka sin faster i
Marshall, lyckades få fram kikaren och började nog-
grant spana på det som försiggick. En av de äldre skyt-
tesoldaterna, som kände sig som en far för de andra i
plutonen, la an geväret och började följa tysken i sik-
tet. Om man är 21 år får man vackert lära sig att vara
en föregångsman och förebild för de som är betydligt
yngre än man själv. Han följde varje steg tysken tog
med blicken – förtroendet för tyskar var sedan länge
brutet.

Om de bara hade anat att de framför sig hade sju
bajerska bögjoddlare, hängivna nazister som älskade
uniformer, läder och alla former av ”power play”, ett
sammandrag av all perversion som kunde uppbådas
mellan de österrikiska alperna och Schwarzwald; men
de visste ingenting om detta dunkla förhållande. De
var mer intresserade av den lilla stålgrå individen
bredvid dem. Den patetiske Wlodek Weirdowitz,
polacken som polackerna inte ville kännas vid, en
icke-arisk ruka som försökte överleva genom att låtsas
vara arier, en förlupen själ från platsen där den svarta
jorden möter den bruna jorden, som var den han hade
formats till att bli och blivit utsatt i världen av en skap-
are som verkade ha glömt bort honom. Skogen var så
mörk och han var så liten.

”Joddeli, joddeliho!” ”Joddelihohohooooooo!”



Joddlarna började bli okoncentrerade eftersom de inte
riktigt visste vilket nästa nummer skulle vara och
eftersom just detta nummer började lida mot sitt slut.

Fänriken tittade återigen i kikaren, som han hade
ärvt efter kaptenen vars kranium kluvits av en prick-
skytts kula i gryningen varpå fänriken hade tagit över
som ledare för denna kohort av pojkar från Södern.
Han hade en officers alla attribut – kikare, läder-
handskar och kartfodral. Han rättade till handskarna
för att markera att han var en härförare liksom gene-
ral Patton fast med en något mindre armé som dessu-
tom krympte för varje timme som gick.

Han iakttog de stackars kidnappade grekiska fåra-
herdarna som tysken med vapen i hand nyttjade som
mänskliga sköldar.

”Warren, vad i helvete ska vi göra?”, undrade skytten
som skötte den lätta kulspruta några andra soldater just
ålade fram med tillsammans med några plåtkassetter
med ammunition.

Ljudet i fjärran spädde på allvaret.

”Joddeliho, hoho, hoho!” ”Jodeelihohoho!”

Fänriken kände igen de grekiska dräkterna de dansan-
de bar, eftersom han hade träffat en grekiskättad tjej i
New York under de timmar han hade på sig att ta sig
från Penn Station till Brooklyn Navy Yards för att
skeppas över till Europa. De hade tagit tunnelbanan
till Astoria och ätit middag på en grekisk restaurang,
och de dansande fåraherdarna såg ut exakt som servi-
törerna på den grekiska restaurangen. Det var en äkta
grekisk restaurang, det stod så på menyn, så det rådde
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ingen tvekan om saken. Han var fast övertygad.
Europa är inte så stort – så de kunde mycket väl ha
hamnat i Grekland. All erfarenhet och kunskap han
hade talade för att så var fallet. Grekland är en del av
Europa, de befann sig i Europa och hade slagits i
Frankrike, klart att de hade kommit till gränsen mot
nästa delstat.

Soldaterna tittade på fänriken, Shermanstrids-
vagnarna var på väg framåt, den oförbrända blå
avgasröken kom svepande som en dimma bakom
dem, och han var tvungen att ta ett beslut för att
kunna fortsätta mot Belgien, Slovakien eller Danmark
– vad som än kom skulle komma härnäst. Det var
inget att snacka om, det var ju krig.

”Take out the kraut!” Skyttesoldaterna öppnade
eld, först tio, sedan tjugo och till slut fyrtio av dem, men
de utgjorde fortfarande en ”grön” enhet och detta var
första gången sedan de hade lämnat Alabama som de
fick skjuta på något först. Resultatet var lika nedslå-
ende som vid grundutbildningen.

Wlodek träffades i benet, han föll med ansiktet före
rätt ner i leran, blodet strömmade från de tvinnade
musklerna som förgäves försökte hitta rätt i det sön-
derskjutna benet, och han kröp ihop som en pretzel in
the botz. Detta var slutet på resan och han hade sna-
rast drabbats av ”negativ särbehandling”. Han var
som en fluga på klisterpapperet, spretande, snurrande
och desillusionerat illa ute. Han klev in i det körsbärs-
färgade huset på den blå ängen, stängde dörren och
rättade till mattan i hallen och vid bordet satt Galitzer
rebbe och läste i stora böcker som han nogsamt höll i.
Rebbe sa ingenting när Wlodek kom in och Wlodek



visste inte riktigt vad han skulle göra, men eftersom
andra världskriget hade gjort honom rätt hungrig titt-
ade han i skafferiet och såg genom fönstret hur den
gula energin bröt trängde upp ur den blå ängen.
Walther hörde i sitt undermedvetna ett joddlande men
det lät mer som en än som flera som sjöng.

Galitzer rebbe tittade upp, tog av sig läsglasögonen
och strök sig över skägget. ”Det blir nog bra!”
Därefter fortsatte han läsa och Wlodek förstod inte
riktigt, allt bara snurrade i hans huvud.

”Skit också!”, sa fänriken när han sänkte kikaren.
En officer använder alltid kikare även för mycket
korta avstånd, och endast officerare har kikare.
Prickskyttar skjuter alla som har kikare, läderhands-
kar och kartfodral, ändå fortsätter officerare konse-
kvent att bära dem – status och mode har ett högt pris.
En vintrig dag under Ardennerslaget skulle kikaren
skörda sitt andra offer – honom själv. Men det var
återstod fyra månader dit och mycket skulle komma
att gå snett innan dess.

Nu var han en stor härförare med en liten legion
som hade fastnat i en lerig by, i vad de bedömde som
Grekland, där en ensam grekisk fåraherde skräckslaget
fortsatte dansa.

”Joddelihoho!” ”Jodelihili, jodeelili, hohoho!”
”Joddeliahoho!” ”Jodehoho, lililili-lili-hoho!”

Warren kände att det var dags i egenskap av officer
säga något inspirerande till soldaterna som hade rest
hela den långa vägen för att ge sina liv för grekernas
frihet: ”Detta, grabbar, är anledningen till att vi slåss!”
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War is a series
of catastrophes
that results in

a victory.

Georges Clemenceau



Pojkarna tittade på den ensamme fåraherdens dans
och det verkade lite främmande. ”För friheten och rät-
ten att uttrycka vad man vill!” Återigen tittade de på
den dansande fåraherden. ”Jodeeli-ho-ho-hio!” ”Han
ser rätt gay ut!”, sa han som brukade ladda kulspru-
tan, medan han plockade ihop plåtkassetterna och
pojkarna hade fortfarande inte klurat ut vad det hela
gick ut på – men det hade något med rätten att dansa
vilka folkdanser man vill. Stora krig styrs av stora tank-
ar, så det måste ligga något större bakom detta som de
inte förstod.

Det hördes inga applåder eller ovationer, de hade
just utkämpat en strid och skjutit ner sex oskyldiga
grekiska fåraherdar och en jäkligt skyldig tysk. De
hade inte rest från Alabama i onödan. De hade åstad-
kommit något till förmån för mänskligheten. Rätten
för den sjunde som fortfarande stod upp att dansa hur
han ville – när han ville. Det är frihet och demokrati!
Walthers nästa minnesbild är att han går ut ur det
körsbärsfärgade huset, öppnar grinden och går ut från
gården, utan att det blir blåa spår på vägen. Därefter
ser han en amerikansk plutonsjukvårdare som försö-
ker rädda hans liv. Den kämpande sjukvårdarens
ansikte fladdrar förbi, han drar i och binder om benet,
Walther befinner sig i totalt töcken.

”Warren, the kraut is alive!” Han ser uniformer
och sjukvårdsväskor flyga runt omkring sig, de fyller
hans synfält, som är olivfärgat med enstaka röda kors
som passerar.

”Warren, none of the Greeks that went down are
alive!” Walther ser den lilla pappersbiten framför sig,
lappen med de nogsamt nedtecknade bokstäverna
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”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”,
och hans tankar glider iväg.

Amerikanerna var lite upprörda, för detta var kanske
inte precis vad de hade velat åstadkomma, men ödet
hade fler strider i beredskap för dem så det skulle
komma fler tillfällen. Tysken levde i alla fall, men han
var i dåligt skick. Amerikanerna hyste medkänsla med
de oskyldiga grekiska fåraherdarna – men som tur var
överlevde en. Krig är ingen skönhetstävling. Walther
var torr om läpparna men försökte säga någonting.
Något stort hade inträffat – Warren var född.

Han uppbådade den sista luften i sina lungor och sa
något med lugn stämma och dimmig blick. De ameri-
kanska soldaterna som försökte rädda hans liv stannade
upp eftersom de trodde sig bevittna tyskens sista sekun-
der i livet, och det var fortfarande något nytt för dem.

”Warren!” Krigssjukvårdarna var knäpptysta och
den rödhårige med fräknarna, som var plutonsjukvår-
dare och som hade tagit av sig hjälmen för att kunna
höra Walthers hjärtslag och rosslande bättre, stod
blickstilla och väntade på att Walther skulle försöka
säga något mer.

”Weirdowitz!” När han hörde ordet ”Weirdo-
witz”, skrek sjukvårdaren med hög röst:

”The kraut is losing it!” De skickade mangrant i
Walther kanyler med morfin och hjärtstimuli så att
han katapulterades över staketet, genom takfönstret
rätt ner i det körsbärsfärgade huset, och där sov han
hela dagen lugnt och beskedligt tills den gula energin
omslöt honom och han bestämde sig för att återinträda
i verkligheten. Kriget var över för Walther Weirdowitz

så sänkte jag sovjetunionen 593



del och han återvände som en lyckligare människa,
lätt morfinrusig. Detta var den period som kom att bli
efterkrigstiden, tills mänskligheten hittar på något jäk-
ligare; då blir det som bäst mellankrigstiden. Allt är
föränderligt i en värld som styrs av stora tankar och
stora ideologier som söker uppnå stora mål för en
liten mänsklighets räkning.

Det kommande året 1944–45 tillbringade Walther
Weirdowitz i ett interneringsläger i Frankrike där han
förhördes om sitt krigsbrott – att han försökt anfalla
en amerikansk division i skydd av en mänsklig sköld
av grekiska fåraherdar. Avgjort bärande i målet var de
ögonvittnen som hade sett fåraherdarnas sista strid
utanför den franska ladan. Särskilt viktigt var det fak-
tum att sex fåraherdar hade stupat till följd av denna
vedervärdiga handling.

Walthers problem löste sig av självt den 16 decem-
ber 1944, då Warren och hans legionärer från den
amerikanska Södern inväntade julen genom att sitta i
den snöiga skogen och njuta av den friska luften. De
slappade i tälten, spelade kort och rakade sig tittande
sig i en spegel som var upphängd på en gren. De hade
rätt tråkigt.

”Inte kalops igen!”, sa den rödhårige krigssjukvårdaren.
”Vi har varit här i tre veckor och det är fjärde

gången vi får kalops!”
”Nu får det allt lov att hända något!”, gnällde en

smärt skyttesoldat som gick omkring påpälsad i lång-
rock bland tälten. Den dagen stämplades Ardennerna
in i den amerikanska historien och de hamnade under
larvfötterna på det som skulle bli slaget om Ardennerna.
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Be aldrig om något du inte är beredd att möta. Den 17
december återstod bara två överlevande av det skytte-
kompani som åsett Walther Weirdowitz nidingsdåd
mot de grekiska fåraherdarna.

Dessa två var kockar och hade när slaget stod varit
sysselsatta med att koka varmkorv långt bakom
stridslinjen i Normandie, så de kunde inte vittna efter-
som de inte hade sett något och knappt sett en själ ur
själva skyttekompaniet den dagen, och en tysk kunde
visserligen vittna mot en tysk men ingen tysk fanns att
tillgå och den överlevande grekiske fåraherden hade,
efter klagomål från både vakter och medfångar vid
lägret för felplacerade personer om sexuella inviter,
repatrierats till den grekiska ön Lesbos på egen begä-
ran. Sedan dess har både amerikaner och fransmän
förutfattade meningar om grekiska fåraherdar, kan vi
konstatera utan att gå in på detaljer. Det fanns inga
vittnen som kunde vittna mot Walther Weirdowitz.
Bara sex döda grekiska fåraherdar på ett fält i
Frankrike. Dresden var inte så tättbefolkat längre,
Theresienstadt hade slagit upp sina portar för externa
besökare utan invitation och staden Hiroshima såg
sina möjligheter att inkassera fastighetsskatt kraftigt
reducerade, och då de insåg hur mycket pappersarbe-
te som väntade dem beslöt de amerikanska militär-
åklagarna att sparka ner de grekiska fåraherdarna i
Gorms brunn och frikänna Walther Weirdowitz. De
hade annat att göra.

”Vi kommer att frikänna er, korpral Weirdowitz, men
det innebär inte att ni är oskyldig!”
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”Men jag är oskyldig!”
”Om ni erkänner har ni möjlighet att få er sak prö-

vad!”
”Men hur kan jag erkänna för att bevisa min

oskuld, om jag är oskyldig?”
”Den amerikanska rättsutvecklingen bygger på

praxis och konstigare saker har hänt!”, sa militäråkla-
garen, men han hade inte tid för mer småprat eftersom
han var på väg till Nürnberg för att lära sig mer om
funktionalistisk arkitektur med stora infarter och
grönytor mellan barackerna samt om innebörden av
den inofficiella järnvägskartan. Den som fanns där
men som ingen låtsades om. Åklagaren var plötsligt
borta och kvar stod Warren Weirdowitz.

”Walther, du måste flytta till ett läger för männi-
skor som hamnat fel i kriget!”, sa lägerkommendan-
ten, som var övertygad att Walther var oskyldig efter-
som denne hade lärt honom att spela både svarta maja
och polsk vändåtta samt de tolv grundläggande sätten
att vinna i schack genom att utnyttja motståndarens
benägenhet att titta på de pjäser som hade den mest
slående utformningen eller var närmast dennes synfält
och därmed lyckas göra taktiska manövrar som denne
inte skulle uppfatta innebörden av förrän det var för
sent. Alla i lägret gillade faktiskt Walther. De hade
haft en hel affärsrörelse som försett inte bara dem med
kontanter utan även flera omgivande franska städer –
som nästan blivit tyskvänliga till följd av den plötsliga
införseln av friska slantar mitt i den märkliga förstö-
relsen. Kycklinghandeln hade givit goda inkomster
under den korta tid den varade. Han som skulle
komma att bli den framgångsrike utgivaren av Den
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fulländade entreprenören började sin bana av egen
affärsverksamhet på en lerig åker i ett amerikanskt
interneringsläger i Frankrike för tyskar samt några få
vilsna polacker, och i och med detta ansåg sig Warren
redan vara vd för ett multinationellt företag. Kyckling
anlände till de amerikanska trupperna och lägerfång-
arna arbetade med att lasta om förnödenheter på en
rangerbangård. De amerikanska fältveterinärerna gick
igenom parti efter parti av kyckling och en betydande
mängd blev kasserad såsom varande otjänlig som
människoföda.

”Jag köper den!”, sa Warren där han stod med sitt
fångnummer på jackan. Amerika är en marknadseko-
nomi och Warren var villig att köpa något den federa-
la regeringen var på väg att kasta på tippen, så han
gavs möjligheten att köpa kycklingen för nästan inga
pengar alls. Nu var Warren ägare till flera tåglaster
med kycklingkött, som blivit kasserat eftersom det var
infekterat med den mexikansk-colombianska salmo-
nellan som skördade fler conquistador-liv än hela
inkarikets armé.

”Det går säkert bort om man kokar den!”, tänkte
Warren och ansåg att det skulle falla sig naturligt för
kunderna att koka den och eftersom tryckandet av
lappar med varningstexter skulle motverka syftet – att
sälja dessa kycklingar – ansåg han det vara bäst att
sälja dem som de var.

”Vem kokar inte en kyckling i två timmar?”, tänk-
te Warren och lyckades för sig själv förklara bort det
verkliga faktum att dessa kycklingar var otjänliga som
människoföda. Då de hade anlänt till Frankrike den
14 februari 1945 var de definitivt inte i bättre skick
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när de nådde utkanten av Breslau den 4 mars 1945.
Warren hade lyckats engagera den franska motstånds-
rörelsen som mest tyckte det var tråkigt att kriget var
över och stod och hängde med sina baskrar och ran-
diga tröjor och rökte Gauloises. Warren övertygade
motståndsrörelsen att hjälpa honom smuggla kyck-
lingarna till Schweiz, där schweizare som inte sålt en
klocka sedan 1939 var mer än ivriga att samarbeta
och så fortsatte kedjan över Alperna, ner i Österrike
och genom det karpatiska skogslandskapet till –
Breslau.

Försäljningsorganisationen bestod av de mer kor-
rupta delarna av U.S. Signal Corps som sände och tog
emot meddelanden på uppdrag av krigsfången
Walther Weirdowitz. Betalningen utgjordes av alls-
köns konstigheter, men ett land utan svartabörshandel
är inte ett civiliserat land. Smusslandet ligger i den
mänskliga naturen.

”Festung Breslau” var omringad av Röda armén och
dess öde skulle ha varit beseglat om inte Weirdowitz
inhyrda hästkärrekaravan fullastad med kyckling
plötsligt hade rundat vägkröken mitt framför Gardes-
pansararmén och Zjukovs stolta kosacker och pansar-
soldater.

De hungriga ryssarna kastade sig över kycklingen.
Närsynta som de var såg de inte riktigt vad det var de
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åt, och lukten kunde lika gärna komma från kamra-
terna, det var svårt att avgöra. Tyskarna inne i Breslau
väntade på ett tillfälle att kapitulera, men de fick
vänta i över en månad för nu bröt den största magin-
fluensaepidemin i rysk historia ut. Från Bromberg i
norr till Karpaterna i söder satt Röda arméns soldater
över stock och sten och sket ut sitt tarminnehåll och
stundtals även sina tarmar. Gardespansararmén hade
tvärstannat. Dasspapper fanns inte att tillgå i hela
Schlesien. Trossbotten, sågspån, gräs, nedrivna tapeter
– allt användes i Röda arméns frenetiska kamp mot
naturen. Zjukov var tvungen att använda en bekant
förkortning när han skapade helt nya förband för att
bemästra situationen – ”Nödkonvoj vid diarré
(NKVD)”. Långa rader av lastbilar blev utsända från
bakomvarande förband, fyllda med gräs, papper, för-
sta förband och allt annat de lyckats hitta som man
kan torka sig i baken med, plus det samlade lagret av
koltabletter. Tre soldater sköts direkt sedan de hade
lämnat över förbandets samtliga bilder på Josef Stalin
och fyra rejäla packar Pravda såsom varande lämpliga
ting att rengöra häcken med – namnet NKVD förplik-
tar. Salmonellan slog in i magen som de upprepade
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De amerikanska soldaterna vid den provisoriska järnvägsknuten i
Normandie blev lite förvånade över att någon var beredd att betala
för den kyckling som kom i en fryscontainer vars kylaggregat
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hade fungerat när containern lämnade Bentonville, Arkansas,
men var samtidigt stolta över att ha inspirerat Weirdowitz
entreprenörskap. ”We not only bring freedom and liberty to
these people, they get the feel for a land of opportunity!”, sa
spårläggningsgruppchefen och de andra kunde bara hålla med.





salvorna från ett 12 gauge pumphagelgevär. Detta var
det största hotet mot Sovjetunionen sedan Stalingrad.

Ryssarnas magsjuka ledde till tyskarnas förvåning
till en långvarig stridspaus på östfronten. Zjukov rap-
porterade betydande tyskt motstånd, Goebbels rap-
porterade stortyska segrar – och kosacker sket och
sket tills de bara fick ur sig grön rök. Den sovjetiska
militärledningen lyckades identifiera den tyske kor-
pralen Walther Weirdowitz som upphovsmannen till
kaos, varpå han raskt tog klivet upp i de tyska krigs-
förbrytarnas skara och rankades 9:a efter Hermann
Göring. Ryssarna hade lyckats dechiffrera meddelan-
den som anlänt till Weirdowitz försäljningsorganisa-
tion i Schlesien med hjälp av Enigma, den tyska chif-
fermaskinen, och meddelandena hade visat sig komma
från en riktigt enigmatisk källa – nämligen
Weirdowitz själv, som stulit två chifferapparater. På
den amerikanska sidan hade en apparat plötsligt för-
svunnit ur ett lager av tysk krigsmateriel som skulle
skickas till USA för vetenskaplig undersökning. Den
andra stals på den tyska sidan, i Hamburg, från en
tysk ubåt. Besättningen på U-329 upptäckte alltför
sent att de saknade sin krypteringsmaskin; de befann
sig redan mitt ute på havet och tvingades sända upp-
giften om sin position okrypterad till amiral Dönitz
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Sovjetisk propagandaaffisch från slaget om fästningen Breslau i
april 1945. Budskapet var entydigt när det basunerades ut över
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i det övre vänstra hörnet visar honom där han sitter lyckligt på
dass utan att plågas i timmar och dagar av en mage i totalt uppror
som de som inte kunde hålla sig borta från fjäderfäet.





ubåtskommando då de råkade ut för ett rendezvouz i
Atlanten med en tysk oljetanker. Britterna kom över
uppgiften och skyndade dit med sina krigsfartyg.
Besättningen på U-329 hade nu även haft ett ren-
dezvouz med Warren Weirdowitz. ”Minst lika
fatalt!”, skulle Warrens tolv blivande affärspartners
ha sagt. De brittiska sjömännen var så angelägna att
så här i slutet av kriget få bärga en sista verkligt stor
seger – hämnare tänker i andra banor än vanliga män-
niskor. De skulle ge igen för de oförrätter de ansåg att
tyskarna hade gjort dem. De tjugoåriga matroserna
jublade när de såg hur oljefläcken och de myckna res-
terna av ubåtens inredning, blandade med besättning-
ens personliga tillhörigheter, flöt upp till ytan. De hade
haft ihjäl femtio tyska unga män bara några timmar
innan kriget skulle vara över. Det beredde dem stor
glädje. Allt var bara vackra krigsminnen ända tills de
en dag på 1960-talet vaknade upp kallsvettiga, blev
impotenta, började supa och en efter en tog livet av
sig, deprimerade och förvirrade, antingen genom tas-
kigt leverne eller för egen hand, så 1971 hade ställ-
ningen förskjutits från 1–0 före sänkandet via 1–1
efter U-329:s undergång till 2–1 då britterna var
antingen utslagna eller avlidna. Vissa vinner först på
upploppet. De enda som klarade sig var fem maskinister,
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Att som fransk motståndsman bara gå hem och fortsätta sitt
tråkiga förortsliv med samma gamla tant, tråkiga grannar och
ett patetiskt jobb passade inte ”Le Resistance” som hade fallit
för Gauloises hjälteimage och ville ha något att göra – trots den
oväntade freden. Där platsade Weirdowitz affärsverksamhet
perfekt som en förlängning av motståndet – för motstånd ville
de göra, i vilken form det än månde vara.





tre kolskyfflare och en morsenyckelreparatör, efter-
som de hade varit fullt upptagna med annat under den
våldsamma ubåtsjakten och inte riktigt förstått vad
som skett och inte heller inbjudits till festligheterna på
däck efteråt. Våra egna samveten och den skuld vi
känner är den osynlige hämnaren.

Offren för Breslau-salmonellan fick men för livet.
Det var därför politrukerna aldrig satte sig ner under
Första maj-paraden i Moskva, liksom det är anled-
ningen till att de står upp i timmar på Leninmausoleet.
De kan inte sitta ner. De går och står rakryggade, de
till och med marscherar med spikraka ryggar och
höga bensparkar, och vi vet förklaringen – de har ont
i prutten. Det tog Röda armén flera månader att
komma i gång igen efter det som hände i Breslau.
Ryssarna hade nu en verklig krigsförbrytare att försö-
ka få tag i – Walther Weirdowitz, matförgiftaren från
Breslau. Det som hade hänt var en nationell skam för
Sovjetunionen. De hade kämpat i fyra år, gjort en för-
lust på nästan tjugo miljoner människoliv – precis som
om det skulle betyda något för Stalin, som hade till-
räckligt många kvar att avrätta – meter för meter hade
de slagits för att återta Ryssland och ockupera oskyl-
diga andra länder som Polen, som fick en ny ockupa-
tionsmakt, och när de bara var några dagar från satt
segra snubblade de på ett av Warren Weirdowitz
genialiska entreprenörsprojekt.

Weirdowitz själv märkte ingenting av detta utan
såg bara sina affärer försämras och tills det till slut var
det helt tyst på orderavdelningen. Fransmännen tack-
ade för sig, tog sina pengar och försökte komma på en
ny anledning att fortsätta vara tuffa motståndsmän
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istället för att bli löjligt menlösa franska kontorsråt-
tor. Amerikanerna fortsatte skratta och skoja med
Warren, som berättade livfulla historier från Fjärr-
masurien och Oberschlesien, platser som föreföll ame-
rikanerna lika exotiska som Vietnam och Korea.
Detta skulle senare korrigeras genom världshistoriens
gång – då dessa blad vändes med samma försiktighet
som yxan ränner genom veden. Ryssarna hittade en
polsk bonde på ett betfält som de trodde var Walther
Weirdowitz, för han såg ut som Wlodek, och han blev
åtalad och avrättad inom loppet av tre timmar. Tolv
veckor senare kom två polska före detta krigsfångar
som först blivit tagna av tyskarna den där dagen då
Wlodek inte kände för att vara med polackerna läng-
re eftersom de mobbade honom och han gick hem och
hängde in geväret och ränseln i källaren, och därefter
hade de båda polackerna hamnat hos amerikanerna.
När de transporterades av amerikanerna hade de sett
Weirdowitz leda arbete med lossning och lastning av
stora mängder missfärgat fjäderfä på en rangerban-
gård i närheten av Saint-Lô i nordvästra Frankrike.
Ryssarna, som hade svårt för att hantera motgångar,
avrättade omedelbart polackerna eftersom de hade
överlämnat ”kontrarevolutionär propaganda”. Så var
det inte mer med det. Ingen tordes berätta för Stalin
vad som egentligen inträffade i Breslau, utan de hop-
pades att han skulle ha fullt förtroende för Zjukov –
vilket han av någon obegriplig anledning hade, möj-
ligtvis efter att ha sett de tyska journalfilmerna som
visade den bittra kampen om Breslau och hur man
hårdnackat försvarade Festung Breslau. Det hade
stämt skulle ha gått vägen – om de bara kunnat torka
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sig, knipa ihop och äntligen anfalla, vilket Zjukov
väntade sig att hans högt ärade Gardespansararmé
skulle kunna göra.

Warren hade inte en aning om att hans relation till
Sovjetunionen var milt sagt infekterad. Han trodde att
om han bara kunde återvända skulle han kunna uträt-
ta stordåd i Östeuropa – det var bara det där med de
sedan sommaren 1940 obetalda hyrorna som oroade
honom.

Lägerkommendanten såg sig nödgad att förklara
för Warren vart Walther var på väg.

”I lägret för de felplacerade kommer de att försöka
placera dig rätt!”

”Rätt?”, undrade Warren.
”Du kommer att skickas tillbaka till Polen!”
”Polen?”
”Om de anser att du är tysk blir det Tyskland.”
”Tyska riket!”
”Snarare det lilla Tyskland som ligger mellan Oder

och Elbe!”
”Är det Tyskland?”
”Som det ser ut just nu!”
”Litzmannstadt ligger alltså inte i Reichgau

Wartheland?”
”Den staden har upphört!”

Walther blev förfärad över att Lodz var utraderat,
Wlodek undrade över släktens öde och Warren insåg
att det bara fanns en väg att gå – ”E-x-e-c-u-t-i-v-e
S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t”. ”Så vart har de
tänkt skicka mig?”
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”Till Östtyskland, som inte ligger lika långt österut
som du tror att Tyskland sträcker sig utan snäppet
längre västerut!”

Weirdowitz var lätt förvirrad. Han skulle skickas till
det som skulle komma att bli Tyska demokratiska
republiken – och den var sannerligen demokratisk
eftersom alla där hade det lika taskigt fram tills jag
sänkte Sovjetunionen. Det lustiga med DDR var att
svenskarna under hela kalla kriget lekte att befolk-
ningen där inte var tyskar, utan östtyskar – vilket
ansågs lika naturligt som att mandelpotatis inte var
potatis, utan något helt annat. Vi gör alla våra kuller-
byttor när vi försöker förklara bort faktum – tills det
kommer någon med bögigt ljusblå gummistövlar i
barnstorlek och ställer allt på ända.

Amerikanerna visste att det skulle komma som en
chock för Walther att han skulle skickas till Östtysk-
land, eftersom han med stor inlevelse hade berättat att
han ägde tre slott i Polen som hade blivit konfiskera-
de av kommunisterna och att han som polsk frihets-
hjälte hade all anledning att frukta de kommunistiska
våldsverkarna. Han hade förstått varför korten från
Theresienstadt hade slutat komma – järnvägen var
sönderbombad och polska Posten var som den var –
och han hade varit sen med hyran redan sommaren
1940 och nu var det 1945. Han insåg att hans hyres-
värd måste vara väldigt upprörd och han kalkylerade
snabbt i huvudet hur mycket han var skyldig och det
blev en hel del, med sextio obetalda hyror. Några
andra polacker, som ansåg att även han var polack,
trots att han var en av de andra, hävdade att det inte
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var någon idé att åka tillbaka till Polen. Warren hade
fått nog av allt – krig, kommunism, nazism – och han
ville verkligen att det skulle hända något som medför-
de något bra i hans liv och inte bara elände. Han hade
inte glömt lappen med ”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r
V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t” och han visste att om han
åkte tillbaka till Polen skulle han aldrig få en chans att
göra den karriär som var utstakad för honom – precis
som Tzedek Grünberger hade förklarat. Han hade
överlevt. Det kanske inte hade varit planlagt och han
hade inte funderat så mycket över det, men helt
uppenbart hade han just överlevt. Han ville återvända
till Polen men han visste inte hur han skulle kunna
göra det obemärkt och utan att råka i händerna på
hyresvärden eller kommunisterna. Det fanns fem
tusen sovjetiska T-34-stridsvagnar mellan honom och
hans lägenhet och var det något han hade lärt sig i
Normandie så var det att eldkraft räknades.
Kommunisterna skulle vara jättesura över att han
hade varit tysk under kriget, om det än var för chokla-
dens och kaffets skull, och han anade att de skulle
vara rätt otrevliga mot honom. Och så var det till råga
på allt den där skulden till hyresvärden.

”Du gör bäst i att stanna i västra hemisfären!”, sa en
annan polack som var på väg att försöka ta sig till
Kanada.

”Jag trodde vi var i Frankrike!”

Theresienstadt var stängt, dess invånare hade dragit
vidare och ingen vet längre varifrån de kom eller vart
de tog vägen, och ytan på Gorms brunn var slät.
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Warren kände sig verkligen ensam, och han förstod
inte riktigt vad som hade inträffat. Han kände att han
kunde umgås med amerikanerna och de i lägret gilla-
de honom. Han berättade historier från hovet i den
österrikiska och ungerska dubbelmonarkin; att
Warren knappast kunde ha levt på den tiden bekym-
rade inte amerikanerna eftersom de inte ens visste att
Ungern var något annat än ett varumärke för korvar
från Pittsburgh. En efter en återsändes de internerade
till sina hemländer. Warren Weirdowitz var av polsk
härkomst men var frukten av ett blandäktenskap som
ingåtts mellan polsk adel och ätten Habsburg för att
lägga grunden för trippelmonarkin Polen-Österrike-
Ungern, men det här nedrans kriget hade kommit i
vägen – en historia som fanns noggrant nedtecknad på
hans krigsfångekort på lägerexpeditionen, där det
även framgick vilka krav han som företrädare för
släkten Weirdowitz hade på Tyskland, Sovjetunionen
eller vilket land som för stunden än besatte Polen för
de utgifter han haft och de förluster han gjort i och
med att hans tre slott gått förlorade, lägg därtill mat-
silver, oljemålningar och en stor irländsk fårhund vars
like var ytterst svår att anskaffa i Galicien. Av kortet
kunde utläsas att han var volksdeutsch men bara i
sällskap som bestod av fler än fem tyskar, annars var
han att anse som polack.

”Kriget var verkligen hårt för herr Weirdowitz!”, sa läger-
kommendanten när han läste Warrens kort som var ett
av de sista som skulle gås igenom inför repatrieringen.

”Vi får försöka skicka herr Weirdowitz sist!”,
tänkte kommendanten högt – även han var av polsk
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härkomst, om än andra generationen från Milwaukee,
Wisconsin och utan den ärbara och högvälborna
blodsförbindelse med de europeiska furstehusen som
herr Weirdowitz hade. Alla i lägret ville verkligen inte
att Weirdowitz skulle repatrieras – särskilt som han
var en känd polsk frihetshjälte. Översten, som hade
grundläggande kunskaper i polska, tränade sig att tala
med Weirdowitz – om Wlodeks språkdräkt var en mer
aristokratisk och belevad polska.

”Att repatriera herr Weirdowitz till Östtyskland är
det inte mycket bevänt med eftersom han då hamnar i
kommunisternas gap!”, fortsatte kommendanten som
började fundera på hur han med sitt inflytande som
överste kunde hjälpa Wlodek. Långsamt växte tanken
på att ge Weirdowitz ett bättre öde fram. Problemet
med hyresvärden var redan löst eftersom kommunis-
terna hade hittat ammunitionen, geväret och ränseln
med Republiken Polens förbandstecken i källarförrå-
det och han hade åtalats, om man nu kan benämna
det så formellt, för att ha varit partisan i den borgerli-
ga motståndsrörelsen mot kommunisterna efter kri-
get. Hyresvärden sköts inte på plats, men han depor-
terades till Gulag i november 1945 i en godsvagn utan
klimatanläggning med destination Sibirien och hördes
aldrig mer av. Sina fastigheter hade han redan förlorat
eftersom de nationaliserades direkt av den kommunis-
tiska staten då han hade gjort motstånd mot proleta-
riatets diktatur – med betoning på diktatur. Där för-
svann Wlodek Weirdowitz hyresskuld i Gorms brunn
– och hade Warren vetat om det skulle han kanske ha
funderat på att återvända hem, men nu var han full av
oro för det som väntade honom. Han hade visserligen
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skäl att vara det – men av andra anledningar än det
han trodde.

En efter en lämnade de internerade lägret och till slut
var det bara Walther Weirdowitz kvar – samt de tre hund-
ra amerikanska soldater som vaktade honom. Den
amerikanske översten försökte vinna tid genom att
hävda att de var tvungna att vänta på nya transporter
med fångar, men det verkade lite konstigt med tanke
på att kriget var över och att de som skingrats i kriget
började leta efter en plats i livet att bygga sig en fram-
tid på. Översten och Walther spelade kort, drack lite
franskt lantvin och visste bägge att tiden var på väg att
rinna ut. Vad hade Walther som han kunde avyttra
och få en biljett till friheten för? Han bidade sin tid på
ett känt östeuropeiskt sätt: ”Så, vilka hobbyer har du?”

Det gick ett mekaniskt ljud genom rummet då kug-
garna och hjulen snurrade i hans huvud. Plötsligt stod
det i eldskrift i bästa bibliska stil över hela himlen när
han tittade ut genom fönstret: Self Empowerment
Through Self Centered Entrepreneurship.

Vakterna tittade förvånat upp mot himlen och en
kortväxt kille från Roswell, New Mexico, som hade
en liten kulmage konstaterade indignerat: ”Hemma i
Roswell händer sådant här varje dag!”

”Konstiga himlafenomen?”
”Japp, det är vädret!” Sedan var det slutdiskuterat.

Jäklar, det slog Warren att han under hela kriget hade
släpat runt på två exemplar av Self Empowerment
Through Self Centered Entrepreneurship; det var vis-
serligen 1926 års Grodnoupplaga som inte var riktigt
lika välredigerad som den från 1927 som var tryckt i
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Tarnopol. De var på polska med en kort förklaring på
Galitzer Deutsch. Han hade insett att han inte skulle
komma tillbaka till Ulitza Chopin i första taget, så nu
gällde det att försöka ta sig till USA. Han tittade
översten djupt i ögonen och sa: ”Ruter knekt!”, och
därefter lade han en hjärterfemma, för Weirdowitz var
en gudabenådad bluffstoppspelare och hans chutzpeh
var gränslös, men så var han också en överlevare
medan Motek hade två meter till närmsta dagsljus.

”Ruter kung!”, sa översten och la en ruterkung och
sedan la Weirdowitz ruter ess sju gånger innan översten
tittade efter och den åttonde gången var det – ruter ess.

Det finns erfarenheter i Östeuropa som ingen
managementutbildning kan efterhärma, och det visste
Warren. Översten blev verkligen förvånad.

”Hur har du lärt dig att spela korten i rätt ordning?”
”Genom en bok som är tryckt i Grodno – den för-

klarar allt om hur man får det man vill ha just genom
att spela korten i rätt ordning!”
Warren plockade snabbt fram boken eftersom han nu
mera bodde i vakternas befälsbarack, som i egenskap
av erkänd aristokrat och enda inneboende krigsfånge,
och var samma barack som översten bodde i. Över-
klass har en tendens att umgås med överklass – fritt
efter Marx. Översten beskådade omslaget och det var
sannerligen en bok med titeln: Self Empowerment
Through Self Centered Entrepreneurship. ”Om ni
ursäktar: kan kortspelet vänta några minuter?”

”Självklart!”, sa Walther.
Minuterna blev till timmar medan översten fullkomli-
gen sögs in i boken. Warren anade att han var på god
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väg att hamna i en skaplig förhandlingssits i fråga om
sitt eget framtida öde. Om han bara kunde komma på
ett sätt att utnyttja den! Hur skulle han bära sig åt för
att få följa med amerikanerna hem till USA? Han
behövde inte fundera länge på detta. Han bad övers-
ten, som vägrade låta sig störas i sitt läsande, om en
enkel förmån.

”Om jag får följa med till USA kan du behålla
boken!”, och det kunde Wlodek lova utan att få dåligt
samvete, för han visste att Motek uppskattade läsare
som förstod värdet av hans bok. Warren hade ett
exemplar kvar. Motek själv hade förlorat sitt exem-
plar, med tryckåret 1927 och förlagsort Tarnopol – en
bok som med vetenskaplig precision dissekerades i
Moskva av allsköns forskare som försökte tillgodogö-
ra sig innehållet genom matematisk argumentations-
analys och genom att beskjuta boksidorna med neu-
troner i syfte att finna hemliga meddelanden.

De sovjetiska forskarna skakade på huvudena och
delar av staden Tarnopol stängdes av för att de skulle
kunna utföra forensiska undersökningar av de tryck-
erier som hade varit verksamma under 1920-talet. Det
fanns inte så många vittnen till vad som hade försig-
gått i tryckerierna 1927 eftersom polackerna var
repatrierade och var utspridda mellan Elbing och
Karpaterna, och människor som aldrig hade sett havet
förut hade blivit de nya invånarna i Kolberg,
Swinesund och Stettin och de hade bara en kommen-
tar – nedrans vad det blåser och vad rått det är här.
Precis som om kriget inte hade varit rått nog. De
andra som hade bott i Tarnopol visste ingen riktigt
vad som hade hänt med, och det passade inte in i den
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sovjetiska världsbild de upprätthöll så de stannade vid
det. I Tarnopol fanns bara tre ukrainska fåraherdar
som bott där sedan 1920-talet, och de hade aldrig läst
en bok och visste inte ens vad ett tryckeri var, de för-
sta riktiga fåraherdarna i hela historien men så kan
det vara – att det bästa kommer på slutet men det vet
ingenting om vad som föregått det. Sovjeterna kunde
fortfarande inte förstå boken. Den var inte religiös
men andades likväl religiös hänförelse; den var inte
ekonomisk eftersom det som stod i den var rent non-
sens, även om det i ett planekonomiskt perspektiv
borde fungera eftersom två negativa (nonsens + non-
sens = vettigt) tar ut varandra och blir något positivt.

Man jämförde boken med de hemliga bibelkoder-
na man fått tag i efter det att man hade avrättat ett par
tusen frimurare – den som söker han finner, bara
undersökningsmaterialet är stort nog, men fortfaran-
de ingen vägledning. Ryska vetenskapsmän ger inte
upp så lätt, så man fortsatte att med hjälp av allsköns
metoder försöka förstå vad det hela gick ut på ända
tills detta exemplar av utgåvan från Tarnopol snoddes
av en student när min korruptionsvåg nått Plesetsks
rymdforskningscentrum våren 1988. Det var upplös-
ningen av Sovjetunionen: människor hade börjat sno
allt som kom i deras väg. Redan i början av 1960-talet
hade boken överförts av KGB, som kommit fram till
att det måste vara fråga om något utomjordiskt, till
rymdforskarna på Plesetsks rymdforskningsstation
som tyckte att texten visserligen var spejsad men inte
tillräckligt spejsad för dem som tyckte allt var bara
spejs – och efter 1969 upphörde försöken att uttyda
dess innehåll eller hitta hemliga budskap innanför dess
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pärmar och därefter lagrades den i en blylåda i två
lager så att Weirdowitzer Geist inte skulle kunna strå-
la ut och korrumpera de själar som passerade.

Översten funderade över hur han skulle ordna med
Weirdowitz resa till USA, men efter bara någon
sekunds tankfull tystnad hade han bestämt sig.

”Det är en deal!”, sa översten och tillade att allt
skulle ordna sig nästa dags morgon. Walther var lite
orolig när han lade sig den kvällen för med sina östeu-
ropeiska erfarenheter visste han att han inte kunde
räkna med att vakna nästa morgon, han kanske inte
ens skulle vara i livet då, och tanken skrämde honom
men klockan 04.42 somnade han ändå av en bland-
ning av utmattning och förvirring.

Nästa dag vaknade stabssergeanten SSGT Warren
Weirdowitz, 22nd Headquarter Bn, VII Corps, med en
nystruken uniform och putsade kängor på stolen bred-
vid sängen, ett nytt id-kort, en plånbok med friska
grönaktiga kontanter och en militär resebiljett som
inte var utställd. Han var lite skeptisk till militära
resebiljetter efter den resan han hade fått från det att
han hade packat resväskan för att ta tåget till Hinter-
üsterbehrnachlitz.

”Inte ett världskrig till, jag blir så trött!”, sa
Walther samtidigt som han rättade till sina galiciska
underkläder. Han tog på sig uniformen och lade
undan sina gamla fångkläder. En av vakterna kom in
och erbjöd sig att hjälpa till. Walther var den enda
amerikanska soldaten på den europeiska krigsskådep-
latsen som inte kunde engelska. Det fick sin enkla för-
klaring genom ett läkarintyg som låg under byxorna
på stolen.
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Läkarintyget var undertecknat med en serie läkar-
namnteckningar, som av tradition är oläsliga. Warren
blev lite förvånad, först mest över de fem läkarnamn-
teckningarna på intyget, men sedan över att översten
hade varit så noggrann att det till och med fanns med
en kopia av intyget på Galitzer Deutsch, så man kan
verkligen säga att han inte lämnade något åt slumpen.

Vakten tyckte att Warren var stilig som sergeant i
amerikanska armén, och när Warren kom ut ur
baracken gjorde soldaterna honnör och sa rappt:
”d’morning, sergeant Weirdowitz!”

”Sergeant!”
”Sarge!”
”d’morning!”
”You look good, SSGT Weirdowitz!”
”Happy return, sergeant!” och så vidare, allt efter-

som de passerade med kartong, hammare och stora
lastbilar, för nu revs hela lägret i flygande fläng. Kriget
var över för dem också, för nu hade de löst problemet
– Warren var på väg hem. Skyltar åkte ner, taggtråd
rullades ihop och barackerna monterades ner runt
omkring honom. Alla var glada. Det var slut nu. De
döda var begravda och öl bryggdes för fullt i
Milwaukee. Det var framtiden som tog vid. De hade
överlevt – nu bar det av hemåt. Frågan var bara vad
som var hem. Översten bjöd in Warren i ett stabstält
eftersom mannarna var i full färd med att riva baracken.

”Warren, titta i den här kartboken över USA och
hitta en stad dit vi kan ställa ut biljetten!” Warren
bläddrade fram och tillbaka i nästan en timme innan
han hittade sin nya hemort: Normal, Ohio. Han ville
så gärna att allt skulle vara normalt, precis som innan
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han vandrade på kajen i Danzig – det var hans högsta
önskan. Ohio hade den fördelen att det med sina fyra
bokstäver var ett ord han kunde stava till. Mississippi,
Tennessee, Massachusetts och Illinois var alldeles för
svåra. Ohio var perfekt.

”Normal, Ohio”, sa översten och fyllde i militärbiljet-
ten och gav den till Warren.

”Tack!”
”Packa dina saker nu, för du åker med nästa C-47

som lyfter mot England och sedan blir det trupptrans-
portfartyg till Staterna!”

Warren var lycklig över att få komma till Normal,
Ohio, för efter de överviktiga valkyriorna i Stettin, de
bögiga joddlarna på östfronten och allt tjafs med hela
detta världskrig var ”normal” ett ord med drömlikt
skimmer över sig. Han sa om och om igen ”normal”
till sig själv, men det gjorde inget för hans medpassa-
gerare hade nog av sina egna andar och trauman så var
och en mumlade sitt eget mantra under hela flygningen.

Det var en flygning med dem som hade sett mer än
som var hälsosamt och nu skulle de forslas hem och
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sättas av på en busstation, en järnvägsstation eller ett
torg precis som om ingenting hade hänt. Ingen av dem
var förberedd på detta, men kriget var över och det
som skrek, vrålade och lyste blodrött i deras själar var
minnen från en svunnen tid.

Översten körde honom till flygplanet och vinkade av
honom och önskade honom lycka till. Soldaterna som
hjälpte honom ombord log och en av dem gav honom
ett brev att posta när de nådde kom till Amerika efter-
som det skulle gå fortare än om man skulle anlita den
kontinentala postgången. Under färden till flygplanet
hade översten pratat oavbrutet om entreprenörskapets
möjligheter, de gömda skatterna i våra liv, vad vi kan
uppnå bara vi tror på oss själva, och boken hade
honom fullkomligt i sitt grepp. Warren var i en annan
värld – hans andra liv hade inletts. Han satte sig i pla-
net och spände fast säkerhetsbältet. Han vinkade åt
översten genom fönstret. De tunga kolvslagen från
motorerna kom tätare och propellrarna började snur-
ra, planet taxade ut för att lyfta och farten ökade. Han
slöt ögonen och funderade på vad som kunde ha hänt
med släkten i Lodz, var Motek befann sig och hur han
skulle kunna kontakta dem igen. Nu var han på väg.
Med en duns lämnade flygplanet marken och han
befann sig nu i luften – på väg mot det okända.
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Marknadens
kraft frigörs

Warren kom efter några timmars flygning till England
och steg på ett trupptransportfartyg med destination
Brooklyn Navy Yards redan samma dag. Det tar en
faslig tid att korsa Atlanten och det var andra gången
han for med ett trupptransportfartyg – den första
gången var när han lämnade Afrikakåren tillsammans
med 223:e självständiga specialförbandet och joddlar-
na var insmorda med solkräm och låg och kråmade
sig överallt. Sjön var grov på Atlanten och han hade
inte direkt någon att tala med. De var inte så många
på fartyget eftersom det i krig är fler som reser i den
ena riktningen än som åker tillbaka samma väg – det
ligger i krigets natur. Några blir kvar. Warren åt, pro-
menerade på däck och soldaterna gjorde honnör för
honom och han gjorde honnör för officerarna – och
det var den enda motion han fick men det byggde
snabbt en imponerande överkropp eftersom båten var
liten och alla promenerade runt på däck. En soldat
från Kansas City kom i samspråk med Warren och
Warren visade upp sitt läkarintyg. Soldaten tyckte
synd om Warren och ville att Warren skulle träffa en
annan soldat i hans kompani som var från Billings,
Montana, men det var inte det som var grejen – utan
att soldaten från Montana kunde prata Galitzer
Deutsch eller åtminstone tyska. Han var tyskättling i
andra generationen och hade tyska som andraspråk.
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You can’t dream
yourself into a
character; you

must hammer and
forge yourself one.

James A. Froude



De sammanfördes av soldaten från Kansas City, och
det var första gången Warren Weirdowitz mötte Rudi
Mittelfinger. Rudi var en kort och satt, men likväl
aggressiv, mörkhårig yngre man – han var säkert inte
äldre än 23 år. De talade om det mesta under de drygt
två veckor det tog för skeppet att ta sig över Atlanten
och Rudi försökte förklara det Warren frågade om,
men fick även korrigera vissa missuppfattningar, som
”E-x-e-c-u-t-i-v-e S-e-n-i-o-r V-i-c-e P-r-e-s-i-d-e-n-t” –
det heter ”Executive Senior Vice President”. Rudi Mittel-
finger hade attityd – men det är lätt hänt. Warren
drömde om sin framtid i Amerika och om vad han
skulle uträtta nu när han för första gången i sitt liv var fri
att göra exakt vad han själv ville. Rudi och Warren var
bekanta fram till mitten av 1960-talet då Rudi överty-
gade Warren om att västra Wisconsin såg ut som Hinter-
pommern och Warren med sin hemlängtan reste dit
och upptäckte till sin förfäran att det inte alls liknade
Hinterpommern, utan Ostpreussen – och blev skitför-
bannad och ringde aldrig mer till Rudi. Resan till USA
hade blivit till en enkel biljett och även om Warren
funderade mycket över Europa och hur livet kunde
vara där förblev han USA trogen och återvände aldrig.

Om Lecek hade ansökt om visum för att besöka
Warren efter att ha fullkomligt hänförts av dennes
intellektuella formuleringar om entreprenörskapets
möjligheter skulle han själv ha blivit internerad eftersom
det sovjetiska hornet i sidan till Walther Weirdowitz
inte gick bort i första taget. För den händelse att de
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hade avrättat Lecek antar jag att min verksamhet skulle
ha gått fortare eftersom han oftast var en belastning
och jag var tvungen att förklara allt åtminstone minst
två gånger innan han förstod – och abboten skulle ha
fått något gjort i katedralen i Oliwa för lönepengarna
som Lecek uppbar. De skulle ha kunnat anställa en
vaktmästare som kom i tid, gick i tid och var på job-
bet däremellan, som inte antastade unga söta fröknar
som var religiöst förvirrade trots att han var gift, och
som inte fullständigt ignorerade det mest grundläg-
gande i biktens heliga sakrament. Leceks död kanske
till och med skulle ha kommit som ett bönesvar för en
del av munkarna som börjat tröttna på hans självisk-
het. Lecek försökte aldrig besöka Warren, eftersom
han insåg att han inte skulle få utresetillstånd och
visum till Amerika av Folkrepubliken Polen. Redan
vid ansökningen skulle hans förmodade planer på att
hoppa av till väst genomskådas, och hade de under-
sökt hans moraliska karaktär skulle han definitivt inte
ens ha fått ett pass att söka visum med.

Trots att jag saknade förtroende för Lecek måste
jag ha tilltro till hans korrupta och lögnaktiga förmå-
ga. Denna var en gåva. Den går inte att imitera utan
den är något man föds med. Efter att ha läst 1982 års
aprilutgåva av Den fulländade entreprenören, eller
The Entrepreneur, var han helt besatt av Weirdowitz
visdom. Problemet var att han saknade grundläggan-
de kunskaper om marknadsekonomi, men på ett sätt
var det en fördel om vi skulle sjösätta en korrupt
rövarekonomi. Jag började undervisa Lecek medan vi
satt i kyrktornet till katedralen och blickade ut över
staden.
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A single death
is a tragedy;

a million deaths
is a statistic.

Josef Stalin



”Lyssna nu, grabben!” Lecek lyssnade noggrant, om
han än inte var en grabb. ”Du ger och tar – men du
måste ta mer än du ger!”

”Varför?”
”Annars blir det ingen vinst – det blir en förlust!”
”Okej då!”

Lecek började med stöd av Weirdowitz upplyftande
textmassor att formulera sig själv. ”Om jag köper för
4 och säljer för 5!”

Jag insåg att det var dags att inleda angreppet på Sovjet-
unionen och jag presenterade den tanke som jag förädlat
sedan mellanstadiet då jag övergick från att läsa våld-
samma krigsböcker till böcker om nationalekonomi, till
min bibliotekaries stora förvåning, om hon än tog det
som ett tecken på att jag hade mognat. Vilket var ett miss-
tag. Jag hade bara bytt taktik. ”Om du stjäl det, så har
du ett inköpsvärde av 0 och säljer det för 12 istället!”

”Inga kostnader – bara vinster!”
”Exakt!”

Leceks ögon lyste, som i en bättre skräckfilm. Han hade
sett ljuset. Allt föll på plats. Han var en nyss uppväckt
entreprenör.

”Eller sälja det tillbaka till dem för 12 och sedan sno
det igen!”

Nu kände jag att Lecek varpå rätt spår. Han var frälst
från socialismens ande och han var helt inne på att sko
sig på kommunisternas bekostnad så fort som möjligt,
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och andra skulle inspireras av hans framgångar. Weirdo-
witzer Geist hade honom i ett fast grepp.

”Varför 12? Man kan ta 15!”

Jag ägnade några dagar åt att träna Lecek. Vi måste
undergräva Östeuropa och Sovjetunionen med den
svarta marknaden som styrkemultiplikator. Vi var på
god väg att lyckas.

”Låt oss attackera de statliga förnödenheterna, som
bränsle, först!”

”Varför det?”
”Byråkratin måste lära sig stjäla!”
”De är nog skapligt duktiga på det redan!”
”De kan bli bättre!”
”Genom att bli förmögna på offentliga tillgångar?”
”Bränsle är lättast att omvandla till kontanter”,

påpekade jag.
”Så om några av dem blir förmögna medan de

andra inte har något, då kommer de andra att bli
avundsjuka och sedan är det i full gång!”

”Hmmm.”
”Då ökar det i raketfart!”
”Och systemet kommer i gungning!”
”Ingen kommer att ångra sig, alla tjänar på det och

det är till stor glädje för alla som deltar i detta, medan
alla andra är offer.”

”Så de kommer att börja stjäla för att kompensera
sig för allt de fått snott eller inte har tillgång till.”

”Japp – samtidigt som Sovjetunionen krigar i hela
tredje världen!”
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Lecek hade stulit förr, men detta var betydligt större. Nu
var det inte tal om några gurkor utan om att stjäla hela
län med tillhörande bönder, vägar och fabriker. Jag
bestämde mig för att ta med Lecek ut på en fältövning så
att han verkligen skulle förstå vad vi talade om. Vi lämna-
de katedralen, gick mot en större genomfartsled, pas-
serade en stor skylt med glada arbetare där ”Ära och
patriotism!” stod skrivet med meterhöga bokstäver, och
stannade slutligen vid en bensinmack. Jag förklarade för
Lecek att om vi manipulerade bensinmätarna på stationen
med bara 10 procent så skulle vi få 1 000 liter att sälja på
svarta marknaden om det såldes 10 000 liter där om
dagen. Lecek utvecklades snabbare än jag hade trott,
och jag blev riktigt stolt över honom när han sa: ”Om
vi istället skruvar om dem till 15 procent, så får vi
1 500 liter. Det är 50 procent mer och ger mer i vinst!”

Bilförarna skulle inte ana något eftersom deras
ungerska eller rumänska bilinstrument ändå inte skul-
le visa rätt, vad som än hände. De visade halv tank om
man tankade fullt och att det var tre fjärdedelar kvar
när man fick soppatorsk. Det sovjetiska systemets
undermålighet underlättade det hela. Lecek stövlade
fram till dem som skötte bensinmacken och efter fem
minuter var det klart och han kom tillbaka.

”Self Empowerment Through Self Centered Entrepre-
neurship”, var allt Lecek sa och jag frågade inte om de-
taljerna i hans affärsverksamhet. Jag hann inte ens fråga
honom om han ville ta en kopp kaffe eller en öl innan han
sa att han måste kontakta tio bensinmackar om dagen.
Minst. Nu började han ställa krav på sin affärsverksam-
het. Det var tuffa avkastningskrav. Det skulle levereras.

Han hade fattat galoppen. Korruption.
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”Vi måste leja polismän!”
”De har fri tillgång till bil och kan åka runt hur

mycket de vill …”
”Ja, de tankar på andras bekostnad och kan hjälpa

till att lägga grunden för vår affärsrörelse!”

Idéerna flög ur Lecek som popcorn på för hög värme.
Han hade sett ljuset och nu var han på väg att genom-
föra det han hade drömt om alltsedan han hänförts av
Weirdowitz tankar.

”Vi kan göra samma sak med tågen som transporterar
bränsle!”

”Vi kan bygga en pipeline som leder från den stora
pipelinen!”

Snart började bränslebristen sprida sig och på min
uppmaning ökade vi stölderna till 20 procent och
ända upp till 25 procent, varpå vi fick logistiska pro-
blem med stöldgodset. För varje kubikmeter som för-
svann från statens reserver steg priset på svarta börs-
en. Effekterna kom snabbt inom hela östblocket. Det
började med att det sovjetiska flygbolaget Aeroflot
ställde in alla långdistansflygningar; varför förstod vi
inte förrän vi såg på nyheterna att plötsligt hade flyg-
plan på väg från Moskva till Vladivostok börjat få slut
på bränslet på 10 000 meters höjd över Sibirien.
Tupolevs tankmätare var inte bättre än de jugoslaviska
bilinstrumenten.

”Än sen då? Känner du någon i Vladivostok?”, sa
Lecek, som var fullt upptagen med att förbättra sin
affärsplan så att den skulle omfatta fler industrier och
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förnödenheter. Han kände inte att han bar någon
skuld till det inträffade eftersom de kunde ha tankat
tills de såg bränslet skumma – om det nu inte var hans
premiumbränsle, utblandat med träsprit och havsvatten.
Då hade det nog räckt till starten, men inte mer. Det
hade varit värre. I det läget skulle planet ha ramlat ner
på ett bostadsområde; nu fick istället brandmännen i
Tomsk, Sibirien lite övertidstimmar och måltidsersätt-
ning, tänkte Lecek och rationaliserade bort vad han
ställde till med.

Sovjetmedborgare som skulle åka och hälsa på
bekanta blev stående mitt i skogen eller på stäppen,
robotkryssarna från Fjärran Östern-flottan drev hjälp-
löst runt i Stilla havet sedan de fått den glada upptäck-
ten att bränsletankarna var snustorra och snart blev
det värre då undsättningsfartygen hamnade i samma
situation. Weirdowitz ande svävade snart över hela
högsjöflottan. Det fanns tydliga tecken på att något
höll på att gå snett, men vi var fullt upptagna med att
sänka Sovjetunionen så vi missade dessa effekter, som
dock var synliga för omvärlden – och sovjetiska medi-
er rapportade om allt utom dessa, såsom hungersnöd
i London, strejkande proletärer i Nice och bostadslösa
pensionärer i West Palm Beach.

Reagan passade på att resa till Berlin, och med
dessa tecken på min framgång i åtanke kunde han inte
säga annat än, när han stod vid muren:

”In the 1950s, Khrushchev predicted: ’We will bury
you.’ But in the West today, we see a free world that
has achieved a level of prosperity and well-being
unprecedented in all human history. In the
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Communist world, we see failure, technological back-
wardness, declining standards of health, even want of
the most basic kind – too little food. Even today, the
Soviet Union still cannot feed itself. After these four
decades, then, there stands before the entire world one
great and inescapable conclusion: Freedom leads to
prosperity. Freedom replaces the ancient hatreds
among the nations with comity and peace. Freedom is
the victor.”

Amerikanernas Stillahavsflotta hade från Pearl
Harbor följt sovjeternas fåfänga försök att samla ihop
sina fartyg som flöt runt som barkbåtar i Stilla havet.
Reagan tog det som det yttersta beviset på att
Sovjetunionen nu var på väg att förlora och att det
inte fanns någon återvändo. Den sovjetiska eran var
över och nu kunde det bara bära utför med hela regi-
men.

Telefonen gick varm, men eftersom vi hade pengar
kunde vi snabbt få fram fler telefoner medan de andra
fick vänta i tjugofem år. Efter ett tag var dessa telefo-
ner även kopplade till telenätet vilket tydligen inte ing-
ick i den vanliga väntetiden på tjugofem år. Det var
nästa kö.

Vi var tvungna att koppla av på hotellet Röda
oktober med lite gurka. Det hade varit en slitsam tid,
fast det inte ens hade gått en månad sedan vi inlett
operationen.

”En dubbel vodka!”
”Drinkar till alla i baren!”
”Gurka!”
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Till slut sa jag till Lecek ur djupet av mitt hjärta: ”Att
spendera alla dessa svarta pengar är ett heltidsjobb!”

Vi hade börjat ta fram produkter till försäljning
genom att låta tillverka dem gratis i den korrupta eko-
nomin. Gratis är det bästa inköpspriset. Jag insåg att
Lecek inte var någon vidare uppfinnare när han kom
till mig med en ritning på en skilsmässokatapult för
att man snabbt skulle kunna bli av med sitt ex genom
att skicka honom eller henne en fem sex kvarter bort
på nolltid. Jag ville inte förstöra hans upptäckarglädje
så jag sa som en far till sin son: ”Jättebra idé, men tror
du inte att det blir besvärligt att få dem att sätta sig i
maskinen utan att göra motstånd?”

”Hmmm…”, sa Lecek och började fundera på en
ännu större maskin som skulle fånga in exet och pla-
cera det i katapulten.

Jag ville ge honom lite vägledning så jag sa i all enkel-
het att om vi sökte en massmarknad för någon av våra
uppfinningar skulle det behöva vara något folk använder
inte bara någon gång i livet, som en skilsmässokatapult,
utan snarare dagligdags.

Vår metallhandel hade just öppnat eftersom det sitter
metall i allt som rör sig och fungerar. Att börja handla
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med det skulle få saker att stå still och sluta fungera
vilket låg helt i linje med vår plan. Den bästa mark-
nadsföringen kom mycket snabbt från kommunister-
na själva som startade en annons- och affischkampanj
mot kopparstölderna i det centrala elnätet. Dessa affi-
scher fungerade som instruktionsböcker för de som
sålde koppar och andra metaller som användes i elekt-
riska ledningar till oss.

Flotthögkvarteret i Moskva hade snart inte längre
någon kontakt med Murmansk på grund av att tele-
fonkabeln hade försvunnit på en sträcka av 123 mil
över en natt.

”Du får 703 dollar!”, sa Lecek när kabeln dök upp vid
ekdörrarna till katedralen. Utrymmet längst bort i
hörnet inrymde allt fler av de saker som kom i vår väg.

”Eller vill du ha rubel?”, sa Lecek och asgarvade.
Fångarna i Gulag kunde gå ner på byn och köpa en
tidning, lite smågodis eller cigaretter, för någon hade
sålt taggtråden, och vakterna sprang efter dem med
batonger ner på byn och ropade ”Halt! Halt! Halt!”

En dag dök det upp tre containrar med konfiskerad
konst från sovjetiska arkiv och lager. Lecek gick in och
kollade om det fanns några tavlor med yppiga frun-
timmer på och resten sålde han på loppis i Berlin
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genom en bekant som hade en bekant som via en fiskare
i Stralsund fick tavlorna till loppmarknaden i Väst-
berlin – en förklaringskedja som inte stod Galitzer
rebbe långt efter. Affärsrörelsen hade utvecklats till ett
självspelande piano.

”Rangerbangårdar!”
”Rangerbangårdar?”
”Vi måste få makt över rangerbangårdar för där

kan man korpa grejer i stor stil istället för detta mesiga
ta lite här och ta lite där!”

Nästa fas i dramat var på väg att inledas. Skoremmar
till de stridande i Angola kom fram, sjukvårdsförnö-
denheter försvann, gradbeteckningar till Gardes-
pansararmén – ännu ett offer – i DDR kom fram men
reservdelar, gummipackningar, däck, verktyg och det
konserverade kött de skulle ha till vintern försvann –
så vintern 1987–88 fick de sitta och tugga på epålett-
erna för att stilla sin hunger. Alla dessa varor hamna-
de på bangårdarna i Pskov, Riga, Vinnitsa, Smolensk,
Minsk, Odessa – och så fort något nådde bangårdar-
na försvann det, om det var åtråvärt, och dirigerades
om till ett annat tåg med destination – Oliwa, Polen.
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Den svartabörs- och byteshandel – vilket var en för-
skönande omskrivning för ”stöld” – vi iscensatte
drabbade det sovjetiska samhället med full kraft, och
snart hade Röda armén förlorat så mycket materiel att
Gardespansardivisionen snarast var att betrakta som en
nudistkoloni.

Vårt centrallager började fyllas, men munkarna klaga-
de inte eftersom de kunde rapportera till Vatikanen hur
besökarantalet steg och om växande popularitet för
Den heliga fåtöljen, Den heliga stolen eller vad det nu
heter. Människor strömmade in i och ut ur katedralen
med varor i högsta hugg. Påven konstaterade att kate-
dralen i Oliwa var den ledande religiösa institutionen
i Östeuropa. I ett brev med påvens sigill meddelades
munkarna en rejäl löneförhöjning, vilket gladde dem –
deras lön höjdes till sju fiskar och tre bröd från fem
bröd och två fiskar. Så är det att leva i en teokrati.

Lecek funderade länge och väl över vilken produkt
han skulle ta fram, som han kunde tillverka gratis och
som skulle få strykande åtgång. Han kliade sig lätt i
grenen och försökte komma på något som folk behöv-
de; han kliade sig igen och utbrast: ”Tenutex!”

Men han insåg snabbt att marknaden var för liten
eftersom det bara var han själv som levde ett så skabbigt
liv. Folk gökar, alltså behövs kondomer och de förbrukas
och slängs och därefter måste man köpa nya. Perfekt
– han hade hittat sin produkt.

Dessa kunde tillverkas av Irkutsks militärindustri-
ella kombinat och levereras längs en kedja som sluta-
de vid det sovjetiska strategiska flygkommandots IL-
76-flygplan som transporterade den värdefulla lasten
till ett flygfält, som egentligen tillhörde det sovjetiska
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strategiska kärnvapenkommandots interkontinentala
missilbaser (officiell förkortning: SsKikM), men med
hjälp av några polska dagsverkare och två Zetor-trak-
torer från 1950-talet med lera långt upp på avgasrö-
ren från en by intill baxades de tjugo meter långa
kärnvapenmissilerna in i ett gammalt hönseri eftersom
Lecek nu hade ”hyrt” flygfältet – och från att ”hyra”
något är steget inte långt till att ”äga”. De sovjetiska
soldaterna blev nu istället en del av Leceks integrera-
de ”supply line”. Jag kunde bara konstatera att jag
hade gjort ett utmärkt val då jag gjorde Lecek till chef
för den svarta börsen och sådär illegal verksamhet –
för vad kan vara illegalt i en illegitim regim?

Dagligen dunsade det ner flera IL-76 som flugit
ända från Irkutsk med sin dyrbara last.

”Om Warren bara hade kunnat se detta!”, hörde
lagerarbetarna Lecek mumla medan de staplade kar-
tonger efter det att en ny sändning hade anlänt.

Redan efter första sändningen var katastrofen ett
faktum. Irkutsks militärindustriella kombinat hade
inte tillverkat någonting som varit tunnare än fem tum
före denna order. ”Gummi som gummi”, hade Lecek
tänkt, men det var inte tillräckligt. Fabrikens erfaren-
heter av gummitillverkning hade börjat med stödhjul
till stridsvagnar för leverans till västfronten – vilket
östfronten blir om man ser den från Ural – 1941–45.
Inget av dessa stödhjul hade vägt under 150 kilo och
de var stora som köksbord. Lecek tittade på den kon-
dom han plockade upp ur ett av de paket som kommit
med den första sändningen. Den var tjock som en billig
plastslang, om inte tjockare, och fick en grov gummi-
handske för yrkesfiskare att verka tunn som en fryspåse.
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Lecek var född entreprenör och han insåg att
Warren aldrig skulle ha låtit sig nedslås, så han häm-
tade inspiration ur Weirdowitz tankevärld, vare sig
den nu var Warrens eller Moteks, och tog sig en fun-
derare för att se om han inte kunde komma på en lös-
ning på frågan vad han skulle göra med de alldeles för
tjocka kondomerna. Ingenjörerna på Irkutsks militär-
industriella kombinat var stolta över sina kondomer
som endast var en åttondels tum tjocka, fast det var
inte riktigt vad marknaden ville ha så de hade en bit
kvar innan de var ett kundanpassat företag.

”Om jag ger ett par kartonger till de av mina
bekanta som gökar mest, så får de testa dem!”, sa
Lecek och räckte över en stor kartong till mig utan
vidare förklaringar. Jag tog det personligt och tyckte
att det var lite påfluget gjort, så jag ställde ner kar-
tongen eftersom jag inte gärna kunde lämna den till-
baka till Lecek, för han var fortfarande gift och äkten-
skapet gick i sann katolsk anda, där avhållsamhet var
ledordet. Han kom snabbt på fem andra som kunde få
varsin kartong och testa varan för att kunna komma
med idéer om produktutveckling och nya marknader.
Dessa fem hade en anständig sex drive så resultaten
skulle inte behöva låta vänta på sig längre än högst tre
dagar varpå vi skulle ha ett vetenskapligt hållbart
underlag baserat på observationer. De kom tillbaka
med idel lovord. ”Min förtidiga utlösning är kure-
rad!” ”Jag kunde bara elda på och det gick aldrig!”

De hade inte haft en aning om huruvida de var
innanför eller utanför, men det uppvägdes av fördelen
att det aldrig gick för dem och de bara kunde fortsätta
i all evighet, och inte nog med det – det fanns en uppsjö
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av explicita fördelar men Lecek avbröt dem genom att
säga att han var en god katolik och förstod fortsätt-
ningen och tackade dem för deras ideella arbete, efter-
som Lecek av princip aldrig avlönade någon.

Häri låg affärsmöjligheten och Leceks utbildning
hade härmed betalat sig. Det var inga bortkastade tim-
mar jag hade tillbringat i kyrktornet med att försöka
få honom att förstå vad entreprenörskapet går ut på.
Han var nu frälst från kommunismen, frågan var bara
vilken ny religion han hade antagit. På några nanose-
kunder hade han förvandlat en finansiell katastrof – eller
kanske inte, eftersom kondomerna faktiskt var gratis
– till ett enastående tillfälle att nå självförverkligande
framgång enligt Weirdowitz grundläggande företags-
ekonomiska grundsatser.

Kondomen ”Stamina Plus” var född. Den enda
som gav ett uthålligt och fullödigt sexliv där man ald-
rig ejakulerade och kunde tillfredsställa kvinnan om
och om igen. Han såg rubrikerna framför sig, mark-
nadsföringen var utstakad. Snart var det inte bara
Irkutsks militärindustriella kombinat som tillverkade
”allvädersskydd för prickskyttesikte 1984B”, som det
löd på inköpsordern från Röda armén, utan kombinat
efter kombinat började tillverka de tjockhudade kon-
domerna. Femårsplanen var en miljard sexhundrafem-
tiosjutusentjugofyra allvädersskydd för prickskytte-
sikten 1984B för Röda arméns räkning, vilka samtliga
skulle sluta som kondomer i Leceks affärsrörelse, men
en riktigt bra femårsplan har ingen mekanism som
skydd mot vansinnigheter så den blev godkänd och
genomförd. Om allt gick snett, så var de två generalerna
med vilka Lecek hade gjort upp affären införstådda
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med att de var tvungna att göra sig av med överskot-
tet eftersom de inte ville undergräva femårsplanen och
förtroendet för Sovjetunionen. Upplägget var vatten-
tätt. Det fanns förklaringar i parti och minut för det
fall man ville rädda ansiktet.

Gummibristen blev plötsligt akut i Sovjetunionen
och Gardespansararmén fick istället för gummistövlar
att marschera i den östtyska leran i sandaler av käckt
Jesus-stuk var något opassande för det bistra nordtys-
ka klimatet, men direktören för Sko- och läderfabrik
#47 i Smolensk kunde bara hälsa sina ärade kamrater
i Röda armén att det rådde brist i hela federationen
och att det helt enkelt inte fanns gummi så att det
räckte till mer än två remmar över sulan. Det är offi-
ciellt sovjetspråk och betyder – life sucks. Flygvapnet
var inte bättre rustade för vad som skulle komma. I
Dresden stod först tre divisioner MiG-23 på marken
med anledning av total avsaknad av gummi – det
fanns varken däck till landningsställen, o-ringar, pack-
ningar, gummiflänsar, gummihylsor eller tätningsgum-
mi. Så fortsatte det tills nästan hela det sovjetiska flyg-
vapnet var belagt med flygförbud. Om man försökte
starta ett av planen, så läckte det bränsle till grad att
planet exploderade i ett stort eldmoln innan det ens
kommit upp i luften, och skulle man till äventyrs ta sig
upp i luften var det förutbestämt att återfärden mot
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jordytan skulle sluta med dödsfall, för det vore som
att försöka landa på styltor i en fart av 200 kilometer
i timmen – för utan däck var landningsställen som just
styltor. I sann storsovjetisk stil gick det åt några flyg-
plan – eftersom piloter är förbrukningsmateriel och
inte omnämns i sovjetisk statistik – innan man insåg
problemet. Sektor efter sektor i det sovjetiska samhället
drabbades av allvarliga störningar.

Detta vållade de sovjetiska generalerna stort huvud-
bry, och de blev tvungna att komma på nya idéer om hur
de skulle fejka att det inte var så illa som det faktiskt var.
Man skickade upp värnpliktiga i väderballonger som
fick flyga runt och kasta ut remsor av aluminiumfolie
som skulle ge utslag på Nato:s radar så att de skulle
tro att det sovjetiska flygvapnet flög som vanligt – ett
trick som avslöjades när en väderballong störtade i
Västtyskland med en förvirrad kirgisisk värnpliktig
och femton rullar Mamma Brezjnevs aluminiumfolie.

Om militären kände av resursbristen så var det än
värre för de civila, om de än hade fler kondomer än de
någonsin skulle komma att få användning för.
Munkarna blev alltmer fundersamma över den läm-
melflod av människor som gick in i katedralen och
som istället för att svänga till vänster och se G-ds här-
lighet svängde till höger, för att lite senare komma ut
med kartonger från det stora lager som byggts upp i
de västra valven. Allt gick att köpa på svarta börsen,
men på den vita marknaden fanns noll och intet. Det
började se ut som uppladdningen inför D-dagen i
katedralen med skyhöga staplar av lådor, kartonger
och varor så långt ögat nådde. Mest förvånad blev
abboten när den dag då trafiken utanför katedralen
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plötsligt dirigerades av en militärpolispluton från Folk-
republiken Polens gränsskyddstrupper som säkerställ-
de att varor anlände och att kunder inte störde flödet
utan in och hämta det du ska ha och sedan vidare. Om
man har kontakter, så behövs inga förklaringar, sa Lecek
och hänvisade till sina nya affärspartner inom den
statliga förvaltningen. Munkarna valde att inte kon-
frontera Lecek eftersom han ändå var en gammal tro-
tjänare, eller åtminstone ögontjänare, inom kyrkan.
När sedan soldater ur en sibirisk järnvägsbataljon från
ingenstans dök upp utanför katedralen, alla 772 sol-
daterna med befäl samt ett stabsfordon, ett rullande
soppkök och trettiofem lastbilar med syllar, spikar och
grusskyfflar, för att diskutera ett dubbelspårigt stickspår
från huvudbanan Kaliningrad–Berlin som skulle ta av
vid Elblag, gå över Nowy Dwor Gdanski och sluta
precis utanför katedralen, efter att man rivit ner fem
kilometer bebyggelse och tagit stadsparken i anspråk,
började abboten tycka att måttet var rågat. Det var
dags att fråga Lecek vad han egentligen höll på med.

Lecek var förberedd när abboten och två munkar
vandrade över till det västra valvet. De tittade allvar-
ligt på honom där de stod i sina bruna munkkåpor
och med dinglande radband: ”Lecek, vi har länge und-
rat vad som egentligen försiggår!”

”Fast vi har dragit oss för att fråga!”, fyllde en av
de andra munkarna i med och alla tre nickade kort.

Lecek stod bredvid staplar med ”Stamina Plus”, kon-
domen som förlänger utlösningen, och rev snabbt upp en
av kartongerna och plockade fram en mus som han hade
haft i rockfickan den senaste månaden i händelse av
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att just detta skulle inträffa. Raskt rullade Lecek en
kondom över huvudet på musen och munkarna tittade
förbryllade på det som utspelades i Leceks hand.

”Musen attraheras av doftämnen inne i gummitutan!”
”Och?”, undrade abboten.
”Vänta och se!”, sa Lecek och bidade en minut.

Han fortsatte därefter sedan att förklara produkten i
ett par snabba meningar.

”Jag har uppfunnit en strypande råttfälla som mössen
själva trär på sig!”

Abboten och munkarna blev alldeles förstummade efter-
som de var vana vid att det fanns möss och råttor över-
allt i kalla och dragiga kloster där maten förvarades i
källarutrymmen som var mörka och inbjudande för
smågnagare. Lecek ryckte av kondomen från musen
som nu var isblå i ansiktet och rätt upprörd och hest
jagade luft i lungorna. ”Allt bygger på den unika sub-
stansen som lockar in mössen!”

Munkarna var mycket imponerade och frågade om lite
teknikaliteter i vad gällde själva infångandet, men nöjde
sig med svaren och vandrade nöjda iväg. Lecek lät musen
löpa som tack för god skådespelarinsats och från den
dagen frågade abboten inget mer, utan nöjde sig med
att inrapportera att katedralen haft 252 768 besökare
under augusti 1987 och dubbelt så många i september –
till Vatikanens stora glädje. Ökningen i september
berodde främst på den nya dubbelspåriga järnvägen, men
det framgick inte av rapporten till Vatikanen. Den
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korrupta marknaden kunde härja fritt. Utanför kate-
dralen satt polska säkerhetspolisagenter och KGB-offi-
cerare civilklädda i stålgrå under cover Moskovich-
bilar men det var nya agenter och officerare varje dag
eftersom de som såg hur andra tjänade pengar på
svarta börsen och den korrupta hanteringen strax blev
inspirerade av Weirdowitz ande och sa upp sig samma
dag för att resa tillbaka till de orter i Fjärrmasurien
varifrån de kom – och starta sina egna verksamheter.
Ringarna på vattnet blev allt tätare. Alla ville bli för-
mögna på nolltid. Det var inte ens längre nödvändigt att
låtsas på telefon för innan man hunnit lägga på hade
avlyssnarna sagt upp sig. Telefonerna ringde jämt i
katedralen och i högkvarteret på nattklubben Fantom.

”Jag har tre Krivak-fregatter, kan du ge mig en MB
500 SL?”

”Det är dyrt!”
”Du kan få en näve SSN-missiler på köpet!”
”Vilken stridsspets?”
”Välj det du känner för!”
”Var finns de?”
”I Vladivostok!”
”Det är ju på andra sidan jorden!”
”Inga problem, de är nukleära så de kan hålla 30

knop i fem år, de kan vara hos dig om två veckor!”
”Vilken årsmodell vill du ha?”
”Jag vill ha en ny MB 500 SL!!!!!”
”Det finns gott om fartyg till salu där ute.”
”Inga vanliga nukleära krivaker med bränsle så det

räcker ett halvt decennium, du får igen pengarna på
att kränga plutoniumet!”
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”Säg inte det!”
”1988!”
”1984!”
”1987!”
”1985!”
”1986!”
”Hösten 1985, en sent uttagen MB 500 SL!”
”Taget!”

Plötsligt hade vi köpt tre Krivak-fregatter och jag gav
Lecek en reprimand direkt efter samtalet för att han
kunde ge sig till att köpa ytterligare fler Krivak-fregat-
ter. Vi hade redan fem i Haapsalu och tre i drift
någonstans utanför Kirkenes just då.

”Det var för billigt!”
”Var ska vi hitta en MB 500 SL uttagen sent på

hösten 1985?”
”Jag skickar min svåger Pietrek att sno två i

Västberlin!”
”Stjäla dem i Västberlin?”
”Vadå, det kommer att se flashigt ut med tyska

registreringsplåtar i Vladivostok!”
”Varför inte tre bilar när vi ändå håller på?”
”Ser jag ut som en tjuv?”, sa Lecek lätt förnärmad

och fortsatte med att han var en respektabel affärsman
som såg möjligheter i det framtida Östeuropa och att
hans affärer var etiska.

Ordet etisk visste han inte riktigt vad det betydde,
men han hade sett det i en affärstidning och tyckte att
ordet verkade förtroendeingivande. Så han använde
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det om och om igen, med tiden i allt konstigare sam-
manhang. Korruptionen flödade friskt. Ingen lojalitet
med samhället utan bara egennytta, vilket förklarar
varför den förste Janitorowski plötsligt dök upp i
kyrktornet då han ställts inför risken att bli dödad i en
strid och ett krig som han inte hade något som helst
intresse av att delta i. Lecek kunde bara konstatera att
den sibiriska järnvägsbataljonen hade gjort ett enastå-
ende bra jobb när han såg dubbelspåren som gick
tvärs igenom staden, rätt igenom stadsparken, över
skolgårdar och genom halvt rivna hus som stod bred-
vid spåren, men spåren var spikraka och hade en
vacker banvall. Lantmäteri och hänsyn till privat
egendom har aldrig varit sovjeternas starka sidor.

Han tittade ner i örtträdgården där munkarna
kopplade av med öl och motortidningar medan de
sträckte ut sig på de amerikanska extra breda solsäng-
arna. Korruption smittar snabbare än harpest och
tuberkulos.

”Vem kunde ha trott att förändringens vind skulle
börja blåsa?”, sa abboten nere i örtträdgården och
passade på att spreja lite ogräsmedel mot kvickroten,
för nu var isen bruten och man kunde göra lite som
man själv ville och allt fanns att köpa.

De hade till och med kunnat kosta på sig snygga
simbadbyxor den här säsongen, köpt en ny ölkyl och
bokat biljetter till både teater och opera efter en
insamling i den polska exilföreningen i Chicago där
man till priset av $4 fick spela ”polsk brevbärare” och
dricka vodka, äta gurkor och kasta post i en öppen
spis till stor glädje för exilpolackerna som kände sig så
alienerade eftersom den amerikanska posten var både
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rask och pålitlig. Även polska katolska organisationer
i USA såsom ”Välgörenhetsstiftelsen vår värdiga vör-
dade jungfru från Czestochowkreplachstowowa stora
blödande hjärta av frälsning genom elakartad
korsfästelse” samlade in pengar till katedralens under-
håll genom att anordna bingo i en lokal på South
124th Street i södra Chicago. När checken på $9 874
kom till katedralen hördes ett ”Halleluja!” ända bort
till Hitre Masurien och munkarna gladde sig storligen.
Givetvis gick checken inte att lösa in med mindre än
att man åkte till Västberlin och abboten själv reste
men eftersom hans korrupta själ börjat bli svag för
nöjen hävdade han bestämt att banken tagit över
$1 000 i avgifter. Munkarna, som inte visste hur en
bank fungerade, nöjde sig med denna förklaring. De
hade de amerikanska solsängarna och nya badbyxor
inför den kommande säsongen på Helhalvön så de
hade redan fått en drastiskt höjd livskvalitet. Lecek
var mest förvånad att det hade tagit munkarna 1 200
år att inse att de behövde en privat sfär där de kunde
hänga lite för sig själva mellan allt detta biktande,
psalmsjungande och fullgörande av liturgiska plikter.

”De har inget entreprenörskap i sig, behovet har
funnits sedan medeltiden!”

Lecek funderade lite över detta medan han tittade
ut från kyrktornet som var skrämmande högt, något
som han först nu reagerade på, och konstaterade att
även munkarna hade fått sitt liv förändrat till det bätt-
re genom att följa den väg som lystes upp av Warren
Weirdowitz insikter.

”Weirdowitz principer håller i alla väder!”, sa
Lecek med en förtjusning och hänförelse som man
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annars bara ser i ögonen på mormoner som knackar
på hemma hos en och frågar om man har läst Bibeln
tio gånger för att sedan helt ignorera svaret.

Lecek var fascinerad av påven eftersom han var en
lärd polack som verkligen var polack och inte kom
från någon grupp man normalt sett bara ignorerade
och kallade pseudopolacker. År efter år hade Lecek
läst Bulletiner från Vatikanen och han hade förblivit
frågande inför livets stora gåtor under alla åren i kyrk-
tornet.

”Varför har jag ingen Cadillac?”
”Om en fågel kan flyga, varför behöver den vingar?”
”Är sex före äktenskapet en dödssynd eller bara en

helt vanlig taskighet?”
”Om det är taskigt sex, är det en mindre synd då?

Jag menar, man har ju inte fått ut hela värdet av sitt
syndande och missat det göttaste!”

”Blir det mindre äktenskapsbrottsligt om jag tänker
på min hulda hustru just när det går?”

Innan jag sänkte Sovjetunionen var Bulletiner från
Vatikanen en av de få publikationer som slapp igenom
censuren. I kyrktornet fanns det högvis med den, det
var 1953 års årgång, det fanns nummer från 1954,
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1965 och hela perioden fram till 1980-talet. Duvorna
hade gett högarna lite dekorationer men de exempla-
ren som låg i mitten av högarna var opåverkade av det
kärva klimatet i tornet. Lecek jobbade aldrig utan satt
i kyrktornet och tittade ut över staden med sina högar
av Bulletiner från Vatikanen. När munkarna hojtade
nerifrån katedralsgolvet och undrade var Lecek var
och varför ingen hade tagit bort soporna i katakom-
berna, så öppnade han luckan i golvet i tornet och titt-
ade ner med sina saliga ögon och sitt pånyttfödda
leende med en gloria av hängivelse omkring sig som
lyste upp i energikrisens Polen. Abboten stod nere
bland munkarna och som en vis och äldre fader sade
han bara kort: ”Vem kan klandra en sökare?”

Därefter var det inte mer med det. Lecek satt i tornet
och han var nästan aldrig på jobbet – endast när någon
kåtlen fejkblond blondin biktade sig eller det serverades
fri middag. De yngre munkarna, som började tröttna
på Leceks divalater, inledde en diskussion om saken
och i slutändan kom kuggfrågan – vad skulle Jesus ha
gjort? Alternativet var att tvinga honom att städa i
katedralen och förbjuda honom att läsa Bulletiner
från Vatikanen, men vad var då meningen med kyrkan
som sådan, om den inte ville föda en sökande själ?
Jesuiterna i klostret bredvid engagerade sig också i
diskussionen och snart var debatten i full gång. Under
det tidiga 1980-talet var Lecek en teologisk fråga för
den katolska kyrkan i Polen. Det handlade om moral,
etik och kyrkans roll. Den salige sophämtaren från
Oliwa nådde berömmelse allt eftersom debatten spred sig.

Det ställdes flera moraliska frågor, bland andra vad
som var viktigast för kyrkan, att rädda Leceks själ
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från helvetet, något som Lecek själv inte riktigt för-
stod eftersom han levde i tron att äktenskapet var ett
heligt sakrament, eller att kyrkan fick något gjort för
den lön som utbetalades till Lecek.

Om det är så viktigt att rädda någons själ att det
går före dennes skyldigheter som anställd, varför
enbart honom? Kan vem som helst som är i behov av
frälsning bli anställd av kyrkan för att fundera över
livet, den heliga trefaldigheten och vägen till frälsning-
en? Råder jämlikhet mellan sökare? Frågeställningen
började formuleras redan 1956 inom den katolska
kyrkan men eftersom Leceks far var mycket bättre än
Lecek på att låtsas arbeta glömdes frågan bort. Leceks
far uppfattades av någon outgrundlig anledning inte
som någon som bara satt i kyrktornet utan som en
person som faktiskt arbetade. Han hade många tricks
för sig. Det var han som kom på att tillverka en papi-
er maché-figur föreställande honom själv som kunde
placeras ut i gångarna under högmässor och böner så
att munkarna trodde att han andäktigt tog del av cere-
monierna. Munkarna var övertygade att det var
vaktmästaren som stod där eftersom de var kraftigt
närsynta efter att ha läst handskrivna biblar präntade
med någon av dessa kryptiska stilar som passar bäst
på skyltar som bärs runt halsen och för att ytterligare
förvärra belastningen på ögonen – endast i stearinljus-
ens sken i energikrisens Polen. De hade läst sedan de
var korgossar och nu var de i sextioårsåldern med
glasögon lika tjocka som flaskbottnar i samma skräm-
mande sovjetiska 24-tums-design som vår egen favo-
ritbartender, men fortfarande hade de svårt att se läng-
re än tolv meter. Det hjälpte Lecek när han började

så sänkte jag sovjetunionen 661



bygga meterhöga staplar av Stamina Plus-kartonger i
det västra valvet, för munkarna såg inte hela utbred-
ningen av vår affärsverksamhet i katedralen.

Lecek var inte lika driven som sin far vad gällde att
låtsas arbeta, så återigen började man diskutera om man
kunde tvinga en sökare att arbeta istället för att söka
G-d. Är den rikes själ mer värd än den fattiges?
Debatten hade tagit fart runt 1986 och omfattade hela
den polska katolska kyrkan och det hölls en debattävling
i Krakow på just ämnet ”Det bästa debattinlägget om
och förklaringen av det teologiska problemet med sop-
hämtaren/vaktmästaren i kyrktornet”. Givetvis blev
munkarna riktigt osams och åkte hem till sina kloster
skitförbannade på varandra, eftersom de inte hade
något vettigare att bry sig om, och debatten fick ännu
mer fart så redan 1987 hade den spritt sig till Spanien,
Italien och Bayern. Den inlemmades som en central
fråga i jesuiternas antagningsprov, där man ombads
utveckla argumenten för och emot särbehandlingen
och förklaringen av vaktmästaren i kyrktornet och
dennes sökande kontra dennes roll som yrkesman i
kyrkans hägn. Efter bara något år hade det skrivits
avhandlingar och avlagts en doktorsexamen på det
aktuella teologiska problemet, mycket beroende på att
det vid teologiska fakulteter inte finns så mycket att
fundera över med bara tre enheter i treenigheten var-
för man tar emot varje nytt tankeproblem med öppna
armar. Det debatten fortsatte att växa inom kyrkan.

”Om vaktmästaren är blir frälst efter ett år, ska han då
återgå till sin tjänst?”

”Hur vet vi att han verkligen är frälst?”
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”Var finns brytpunkten mellan ofrälst och frälst
och hur kan vi arbetsrättsligt verifiera detta?”

”Om han är fackföreningsansluten, kan hans själ
räddas om övriga medlemmar i fackföreningen fort-
sätter att vara hedningar?”

”Om tio köpmän från marknaden i Calcutta dyker
upp en dag som sökare och börjar läsa Bulletiner från
Vatikanen, måste vi köpa all deras curry då?”

”Om vaktmästaren möter Den heliga jungfrun under
sitt sökande efter G-d, är han då arbetsrättsligt tvungen
att berätta det för munkarna om han är avlönad under
tiden?”

”Om han inte uppbar ersättning, skulle det förändra
detta?”

Den rumänske kardinalen Sneroskyczoyouzouiyi, ett
namn som förklarar varför att Vatikanen inte har
datoriserat sitt lönesystem eftersom en enda felplacerad
bokstav skulle slå ut hela systemet, säger i en intervju för
Bulletiner från Vatikanen: ”När du först möter vakt-
mästaren i kyrktornet, förefaller det var en enkel fråga,
och därefter möter du dess intellektuella kärna under
år av ditt liv och då inser du att detta är den konden-
serade kärnan i den utmaningen som ligger i att vilja
vara en renlärig lärjunge i vår mästare Jesu Kristi fot-
spår, eftersom frågan om vaktmästaren i kyrktornet
handlar om vad hela världen tror på och vilka värden
som styr vår tro.” Hade Lecek brytt sig om att läsa
Bulletiner från Vatikanen mer noggrant hade han fått
se en suddig bild i tidningen på antingen sig själv eller
faderns papier maché-figur, eftersom gravt närsynta
har svårt att ta bilder med riktigt fokus.
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Kardinal Sneroskyczoyouzouiyi fortsatte i samma
artikel efter en paus för eftertanke och ånger över
begångna synder, om den än var snabbt överstökad:
”Frågan om vaktmästaren i kyrktornet sätter fingret
på vad Den heliga stolen och kyrkan gjort de senaste
tusen åren, nämligen försökt finna en väg tillbaka till
Jesu Kristi högra sida, och vaktmästaren i kyrktornet
har visat oss vägen på ett sätt som vi inte bevittnat
sedan frågan om den helige Paulus sandaler, som bör-
jade som en diskussion i Antiokia år 485 vilken seder-
mera slog rot i kyrkan precis som den i dag så centra-
la frågan om vaktmästaren i kyrktornet i Oliwa.”

Leceks dåvarande hustru var av en annan uppfatt-
ning då hon hade allt annat än frälsning att se fram
emot sedan hon hade hamnat på den högra sidan av
ett fjärtande otvättat monster. Att tvingas göra sin
äktenskapliga plikt samt leva upp till de förväntning-
ar som följde av det monogama kontraktet inom
ramen för det heliga sakramentet kunde göra vem som
helst religiös, enligt henne. Det löste sig när Lecek dök
upp i en rosa pimpmobile-Merca tillsammans med en
19-årig gogo-dansande blivande aktris med modell-
ambitioner som drömde om bröstförstoring och dia-
mantringar. Då var det heliga sakramentet inte lika
heligt längre, om Lecek än omtolkade det som att han
numera levde enligt Gamla testamentet och fortfaran-
de hade två fruar att anta. Vi kan alla omdefiniera vår
moral så att den passar våra önskemål för stunden.
Det är det bästa med moral. Den är en mänsklig kon-
struktion, ingen grundlag. Omvandlingen från kort-
vuxen, illaluktande sophämtare till denna korta illa-
luktande dollardyrkande personlighet var större än
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perestrojkan själv. Vi trodde att Sovjetunionens sam-
manbrott skulle återställa moral och ärlighet, men så
blev inte fallet, istället fungerade det som konstgödsel
för dem som redan hade skit för sig. Alla konsekven-
ser kan man inte förutse.

Tiden utvisade människornas öde, dimman steg ur ån,
omfamnade åkerns daggvåta gräs och omslöt träden,
allén blev kortare och träden försvann in i töcknet,
tills allt var enbart där och inte här.
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Efterbörden

Jag tog en taxi på 14:e gatan för att åka till Penn
Station. Bilen var av någon anledning alldeles gul. Det
automatiserade budskapet som aktiverades när jag
slog igen dörren uppmanade mig att sätta på mig bil-
bältet – ”because life is not a movie!” Hade Motek
kunnat klara sig bara han hade haft ett bilbälte skulle
han ha satt på sig det direkt. Alla i Theresienstadt,
Gulag och Stalingrad hade i smyg tillverkat bilbälten
som de sedan hade utvecklat under nätterna när ingen
såg på. De hade krocktestat med hjälp av fallande pallar
och trasiga brädor. De hade försökt. Mänskligheten
försöker och överheten förhindrar. Nu är jag i New
York – varken mer eller mindre. Det finns inte många
storstäder i världen, de flesta städer som tror sig vara
storstäder är som Bollnäs fast med större hus. I rikti-
ga storstäder kan man bowla klockan fyra på morgo-
nen, det är en bra demarkationslinje, sa Popper, och så
är det. Man ska kunna bowla klockan fyra på morgo-
nen, och det ska vara riktig bowling, inte bara rulla
med sina egna kulor hemma på roten. Jag satte på mig
säkerhetsbältet för första gången i modern tid – för
vem vill vara en avvikare. Vi fortsatte uppför Åttonde
avenyn, om jag än tycker att den ingången till Penn
Station ligger mer opraktiskt till än den vid Sjunde
avenyn, men jag hade förlikat mig med tanken att ave-
nyer inte vänds för att just jag vill åka åt andra hållet
– Sjunde ledde söderut och Åttonde mot norr och det
hade jag fått lära mig att acceptera, om än motvilligt.
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Plötsligt insåg jag att detta även förklarade varför
NKVD-officerarna som Motek mötte hade koppel
över uniformen – de hade bilbältena på sig jämt. Allt
faller på plats. Inget är lämnat åt slumpen. Jag såg
chaufförens feta nacke som såg ut att vara popnitad
på axlarna. Snabbt tittade jag på chaufförens id-kort
som var uppsatt för att jag skulle veta vem som körde
mig. Hans namn var Michail Karelin. Om han inte är
ryss, så är jag en gnu. Han tittade på mig i backspegeln.
Han såg att jag inte var en gnu.

”Sir, är ni ryss?”
”Inte alls, jag växte upp i Sverige, Heathrow sväng

vänster, men jag var i Ryssland när jag var yngre!”
”Interesting”, svarade han med tung oefterhärmlig

rysk accent som lägger hela tyngden i början av ordet,
särskilt på n, t och r. Ryssen fortsatte att tala till mig:

”Jag har varit här sedan 1992. Min bror bodde i
Brooklyn.”

Här såg jag min chans att fråga lite om skadan och
verkan av min storstilade plan som bringade Sovjet-
unionen på knä.

”Vad gjorde du innan?”
”Under Sovjettiden reste jag mycket, Afrika, Kuba,

Asien, men så plötsligt en dag var allt borta. Alltihop,
hela härligheten, som om det hade ramlat ner i ett
svart hål.”

Jag funderade över om det verkligen var ett svart hål,
som Gorms brunn, eller om det var mer som en korg

668 jan kallberg668 jan kallberg



utmed bygatan som de masuriska dvärgarna ignorera-
de eftersom den inte innehöll något ätbart. Nu visste
jag vad som skapat denna förnedrande undergång för
ondskans imperium som en gång hade ett territorium
som det tog tolv timmar att korsa i ett flygplan. Under
imperiets sista dagar korsades det aldrig eftersom flyg-
planen fick soppatorsk, men det är en annan historia.
Jag försökte spelade oskyldig. Hon väntade vid järn-
vägsstationen i Red Bank efter att ha bunkrat ost och
vin och säkerställt att alla möbler som skymde havsut-
sikten hade flyttats runt tills det var optimalt – närhet
till avställningsytor, hångelmatta och havsutsikt. Det
finns en liten entreprenör i oss alla. Därför hade jag
ingen lust att bråka med en ryss på Åttonde avenyn.
Innerst inne är jag lika nyfiken som en uttråkad kärring
i Värmlands inland som kikar ut bakom gardinen. Det
ligger i vårt gemensamma kulturarv – att vara nyfikna.
Det slog mig just att i taxin var jag nyfiken och gul –
vilket fick mig att återigen tänka på henne vid havet
och på kåthetens magi. Vi är alla fångar i vår egen kul-
turella kontext. Ryssen påkallade min uppmärksam-
het eftersom vi hade ett samtal. När jag vaknat fort-
satte ryssen: ”Alla var så entusiastiska och engagerade
sig i Sovjetunionens framtid, vi trodde att vi skulle
göra karriär och få det bättre, särskilt som vi var över-
tygade att väst skulle rämna vilken minut som helst!”

”Och vad hände efter detta?”
”I västra delen av Sovjetunionen började det hända

konstiga saker, människor ändrade inställning och
attityd, det som varit våra gemensamma värden blev
nu vars och ens egen egendom vare sig det var sank-
tionerat eller ej.”
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”Folk började sno som besatta?”
”Precis, jag arbetade som överste vid gränsskyddet

då med egen chaufför, stor villa och hög ställning i det
sovjetiska samhället.”

”Life sucks sometimes!”
”It sure does!”

Ryssen var ivrig eftersom samtalsämnet intresserade
honom, och tydligen var det inte var dag som det kom
upp. ”Den sovjetiska moralen upplöstes som masken i
ett glas vodka!” Det var en masurisk liknelse jag ald-
rig tidigare hört, men den kunde vara uralsk eftersom
de masuriska dvärgarna envist hävdade att en gren av
deras stam hade utvandrat till Ural – eller helt enkelt
gått bort sig i skogen och kommit fram till Ural efter
något år. Dvärgarna vill alltid tillrättalägga historier-
na eftersom de annars känner sig så små.

”Det måste ha börjat i Polen, polackerna gick aldrig
att lita på!”

”Definitivt, polacker är alltid polacker!”
”For sure!”

Jag var framme vid Penn Station, tackade honom och
betalade. Med väskan i handen stegade jag in i Penn
Plaza. Centralpostkontoret på andra sidan har alltid
imponerat på mig. Ett sådant hus vill jag ha, med mas-
sor av trappor som leder in gästerna från gatan –
sedan kan vi ha ett jättestort knytkalas. Vi begränsar
alltid våra drömmar. Vi drömmer om ett radhus i
Enskede. Vi bestraffar våra tankar genom att tänka
smått. Tänker man stort får man kanske ingenting –
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men vägen dit är betydligt mera njutbar. Ett värde
man inte ska förringa. Jag hade återigen mött ett san-
ningsvittne till hur effektivt jag hade sänkt Sovjet-
unionen och hur precist det hade fungerat, precis i
enlighet med den plan jag började utarbeta när jag
passerade grannens brevlåda och glömde sparka
omkull den. Det finns en mänsklig rättvisa eftersom
den som kunde tvinga folk till vad som helst numera
är tvungen att köra mig dit jag vill och lyssna till mitt
dravel för att få några dollar i dricks. Mitt i all orätt-
visa finns det en rättvisa – för den som kostar på sig
att ta det konceptet till sig. Jag vandrade ner i gången
mot den del av det underjordiska Penn Station som
leder till New Jersey transit. Folkmassan rörde sig
makligt men ändå jäktat mot nedgångarna men jag
gick mot den öppna väntsalen eftersom mitt tåg inte
skulle gå förrän om trettio minuter. Jag är alltid sen till
allting utom till samfärdsel eftersom jag vet att de skit-
er fullständigt i att vänta på mig. Där ser vi direkt
vådan av att vara med i fackförbund – de är alla fack-
ligt organiserade och saknar känsla för andra männi-
skors behov. De gör som de vill precis som människor
gjorde i den sönderfallande Sovjetunionen. Man kan
inte lita på någon i detta samhälle längre.

Jag tittade mig omkring i väntsalen och mötte inga
blickar eftersom människor är så ivriga att nå fram till
rätt plattform och komma iväg mot sina slutdestina-
tioner på andra sidan floden vare sig det är under
Hudson River till New Jersey eller under East River
till Long Island. De är jäktade människor som tror sig
vara historiens mittpunkter. De är vettskrämda över
att börsen gått ner en procent eller att oljepriset gått
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upp två dollar. Världen är verkligen en hård plats att
leva på. Inget är säkert och ingen kan man lita på när
det gäller. Portot går upp och vi kan inget göra. Jag
satte mig ner i vänthallens avskilda del för resenärer
som hade biljett – precis som om de andra reste utan
biljett. Mina litterära valmöjligheter fanns på plaststolen
bredvid – New York Times och Sears Advertisement
Supplement. Jag har alltid föredragit korta och välfor-
mulerade meningar där det syns att någon har tänkt
till, så jag läste Sears reklambilaga och kunde till min
förvåning konstatera att man med kupong hade möj-
lighet att få både ett set bouleklot och en bärbar liten
gasolgrill för under fyrtio dollar. Den här världen går
verkligen framåt med stormsteg. Bäst jag sitter där och
bläddrar bland konsumtionssamhällets främsta land-
vinningar ser jag en skuggig figur med ålderdomlig
klädedräkt passera förbi Pressbyrån. Jag slänger New
York Times och behåller Sears reklambilaga för den
håller för att läsas en gång till. Borta vid trapporna till
gången mot Sjunde avenyn kommer jag ifatt Galitzer
rebbe. Jag får inte hans uppmärksamhet i första taget,
men när han väl ser mig får jag hans uppmärksamhet den.

”Det gläder mig att se dig.”
”Jag visste inte att du var här nere på samhället!”
”I dag vaknade jag upp i Radziechow, men det var

så tråkigt där, snön föll och korna trilskades, leran
kletade mot skorna och jag tyckte att det var dags att
se något annat en dag som denna.”

Omedvetet tittade jag bort mot nedgångarna till New
Jersey transit för att se om spåren fanns kvar eller om
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järnvägen var borta, men tydligen var de kvar efter-
som förvirringen inte var större än vanligt.

”Vädret är inte mycket bättre här.”
”Men det är inte så lika lerigt.”

Det blev tyst och han tittade på mig med de sina tro-
värdigt gudfruktiga ögon, vilket påminde mig om den
ärliga blick han gav mig när han sa att jorden var platt
fram till 1400-talet då det plötsligt katalyserades elek-
tromagnetiska vågor som gjorde att den jäste och blev
rund. Jag sa inget, men fortsatte samtalet med en fråga.

”Så du har skrivit boken om Sovjetunionens fall?”, sa
han oväntat i en lite pushig ton som kunde ha kastat
mig ur sadeln om jag inte varit beredd på vad som
helst.

”Japp.”
”Intressant”, sa Galitzer rebbe med den mer central-

europeiska intonation som lade lägger tyngden på den
sista stavelsens n-t.

”Det var sannerligen ett mirakel!”

Den enda gången jag hört honom säga ”mirakel” tidig-
are var när han såg på medan Nescafé-pulver sakta
övergick i brygd och han bestämt hävdade att det hördes
på namnet att det var ett riktigt mirakel.

”Jag har tagit med det mesta, allt fick jag inte med
eftersom förlagen blir hysteriska så fort man skriver
mer än fyra hundra sidor.”

”Kulturmördare.”
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”Vad kan man göra i en kapitalistisk värld?”
”Så vad tänker du göra?”
”Skriva en fortsättning som förklarar allt i detalj,

det som inte kom med i den här boken.”
”Vad ska de böckerna handla om?”
”Det heroiska frivilliga belgiska pansarbilskompa-

niet i Tarnopol under första världskriget, som förkla-
rar hur den ryska revolutionen startade, samt en bok
som är en familjekrönika över släkten Weirdowitz.”

”Intressant. Vad heter boken om Sovjetunionens fall?”
”Så sänkte jag Sovjetunionen.”
”Är det många ekivoka detaljer i boken?”, undra-

de rebbe som är lite känslig för lösaktigt leverne efter-
som det inte är något vidare enligt G-d i och med att
det strider mot den familjära strukturen där enligt vil-
ken man älskar sin hustru och ingen annan.

”Ytterst sparsamt, utan mer markerat som antyd-
ningar.”

”Bra.” Han fortsatte: ”Du tar upp den olycklige
Motek Weirdowitz som hade ett så gott hjärta och
verkligen ville mänsklighetens bästa.”

”Ja, och Wlodek.”
”Nämn inte det namnet. Han tänkte bara på sig själv,

vad han kunde få ut för stunden och inget annat.”
”Men han överlevde.”
”Om det nu är värt något att överleva utan mora-

liska principer.”

Rebbe stannade till lite i tanken, tinninglockarna
fladdrade i draget som svepte genom stationen när
tågen sköt luften framför sig i tunnlarna på sin väg in
mot Manhattan. Han tittade sig snabbt omkring för
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att kunna vara säker på att ingen annan lyssnade på
det han skulle säga.

”Wlodek är egentligen en för dålig människa för att få
en så framträdande roll.”

”Jag har med Tzedek Grünberger.”
”Jag anar att det är mycket Wlodek för han kan

verka spännande för den här världen som saknar vär-
deringar och livsregler.”

”Inte direkt.”

Rebbe lät sig inte riktigt övertygas. Han tittade mig
djupt i ögonen för att utröna inte huruvida jag talade
sanning utan graden av mitt ljug.

”Hade du inte kunnat utelämna Wlodek?”
”Jag vet inte om jag skulle ha lyckats sänka

Sovjetunionen om inte Warrens skriverier hade funge-
rat som verktyg för mig och börjat engagera männi-
skor i samma riktning efter det att jag hade dragit upp
riktlinjerna.”

”Det hade du säkert kunnat.”
”Givetvis, men det skulle ha tagit längre tid.”
”Så perestrojkan skulle ha kommit 1997 eller 2000?”
”Ja. Det skulle ha blivit betydligt mer jobb och det

helt i onödan eftersom jag visste var jag skulle sätta in
stöten.”

”Det kanske är moraliskt acceptabelt eftersom det
räddades fler liv ju kortare tid Sovjetunionen existerade.”

”Allt annat är med.”
”Och de andra?”
”De är med.”
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Han tänkte till en stund och lät människor passera
runtomkring sig där han stod stilla i sin svarta kaftan.
Ena handen lirkade lite med skägget och han fundera-
de på vad han skulle fråga om. ”Jag hoppas att du har
sett de masuriska dvärgarnas goda hjärtan, om de än
kan vara verka besynnerliga och bli förledda av sina
egna tankar!”

”De masuriska dvärgarna är värda en egen kok-
bok!”

”Men de är sannerligen besynnerliga …”

Han hade själv upplevt denna besynnerlighet då den
masuriske dvärg som arbetade i hans kök en dag satte
på sig sin röda mössa, kastade den gröna kappan över
sig och bara försvann efter att i nästan ett år lagat
kreplach och rebbe hade råkat säga att det skulle vara
gott med lokshen kugeln som omväxling. Rebbe kom
att tänka på det tredje stora bokverket som ingen
längre kunde finna efter den stora europeiska oredan.

”Har du inkluderat den vittomspännande och genom-
arbetade Bielorusski Talmud som ingen sett sedan
dess?”

”Egentligen för kortfattat men jag vill fortsätta
söka efter det som stod i böckerna.”

”Allt du behöver veta för att leva ett gott liv och i
fred med andra, men den kunskapen var tydligen out-
härdlig för dem som vill att världen ska vara den mot-
satta.”

Rebbe hejdade sig och började fundera över sig själv.
Han tittade så där lika forskande på mig som när den
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gången då han sa till mig att Kreml inte alls var ett
ryskt palats, utan en övergiven romersk vintersportan-
läggning. ”Och är en så lågmäld och ödmjuk person
som jag möjligtvis omnämnd?”, sa han med ett illa
dolt fiskande efter komplimanger.

”Inte alls; jag ville behålla just den egenskapen, låg-
mäldheten, och fokusera på hur mänskligheten förval-
tat skapelsen.”

Rebbe var större än summan av sina mänskliga svag-
heter och det svaret var vad hans själ ville höra. G-ds
verk är vidare än någons enskilda liv och vår fåfänga
är det största hindret för vår framgång. Han var nöjd
med svaret, men fortfarande lite orolig för att det
skulle vara för mycket osedligheter i boken, men han
lät saken bero eftersom man ibland gör bäst i att inte
fråga.

Jag såg på honom att han hade bråttom, men från
ingenstans dök en bondkvinna upp och erbjöd honom
mjölk ur ett keramikkrus, lite bröd och ost. Jag kunde
inte annat än vänta medan han konverserade med
bondkvinnan, besvarade hennes frågor och gav visa
svar på hårklyverier som bara uppkommer i byar där
man lever tätt inpå varandra, om det än blev korta
svar eftersom han inte hade sina böcker med sig, och
när allt detta var avklarat kände jag på mig att det var
dags att skiljas, för nu verkade han ha mycket bråttom
och mitt tåg skulle snart gå.

Vi skildes och han försvann i ett hav av pendlare
som aldrig lade märke till vare sig honom eller
bondkvinnan – de bara klagade på att tåget var tre
minuter försenat. Världen är full av utmaningar om
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man tror sig vara mänsklighetens och historiens mitt-
punkt.

Sovjetunionens fall hade lett till att påven blivit
känd som banbrytare för friheten i världen och
Ronald Reagan hade visserligen lämnat över till en ny
president men han fick erkänsla för det han hade gjort
för att befria folken i Östeuropa och få stopp på de
sovjetiska kolonialkrigen i tredje världen.

Jag hade fått uppleva lite erotik under kampen för
att befria världen från det kommunistiska oket. Den
som verkligen tjänade på förändringen var sophämta-
ren – fast själv hävdade han att han var vaktmästare –
från katedralen i Oliwa – Lecek Janitorowski.

Plötsligt var han ägare till tre tevekanaler, alla tre
gamla statstelevisionskanaler som genom en serie
skrupelfria transaktioner hade hamnat i hans händer
och som inledde varje sändning med att visa en bild på
honom i tre minuter och sedan spela nationalsången i
dubbel hastighet för att spara tid så att de kunde sälja
mer reklamutrymme. Det var bara början. Lecek ägde
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Den berömda aktrisen från vaudevilleteatern ”Weirdowitz &
Compagnie” i Grodno, som framlevde sina dagar under artist-
namnet fröken Flata-Hari, tilldrog sig det tyska kejserliga
generalöverkommandots ohämmade intresse så väl själsligt och
kroppsligt. Hon hävdade bestämt att hon behövde vara bar-
bröstad som konvalescent från tuberkulos, vilket gjorde att hon
undgick Grodnos strikta sedlighetsregler, allt på Wlodeks farbror
herr teaterdirektör Mitek Weirdowitzs inrådan. Här under en
uppsättning av det av Weirdowitz författade teaterstycket: ”Den
lilla papegojan tappar fjädrarna” från repertoaren för hösten
1916 under gästspel i Tarnopol.





dessutom två före detta sovjetiska militärindustriella
kombinat, sju konkubiner och den största samlingen
pimpmobile-stajlade Mercedes-Benz S-klass öster om
Los Angeles men på väg att bli världens största när
hans sjuttonde rosafärgade bil med gulddetaljer anlän-
de. Lecek spårade inte ur, han hade med Warren
Weirdowitz hjälp funnit sitt rätta jag, och detta var
hans karaktär och ingenting annat. Detta var han. Det
entreprenörsevangelium som Weirdowitz hade predi-
kat hade slagit rot och det med besked, men vad Lecek
beträffade hade det också levererat, för han hade fått
det han ville ha. Det enda Lecek sa när han åkte
omkring i sina rosafärgade guldsmyckade S-klass-
Mercedes på den polska landsbygden var: ”It is good
to be the King!”

Det dröjde inte länge förrän han var både jurist,
doktor och filosofie doktor eftersom han var religiöst
frälst på allt som gav status och ställning i samhället.
På en middag när Lecek som vanligt åt med fingrarna
frågade en av gästerna: ”Säg, dr Janitorowski, är ni
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Milek och Telek Weirdowitz, bröder till Wlodeks farfar Jarek Weirdo-
witz, emigrerade 1857 till USA där de fann sysselsättning som textil-
handelsmän i Pennsylvania och kunde livnära sig som ombud för
väverier i Galicien och Lodz; blev plötsligt inkallade för tjänstgöring
i ”The Grand Army of the Republic” när det amerikanska inbördes-
kriget bröt ut. De trodde att Amerika aldrig skulle kunna gå ut i
krig – allra minst med sig självt! De tjänstgjorde liksom Wlodek
som tubafejare – Polish polish. Wlodek kände till hela historien
om Milek och Telek, men Wlodek var en modern mensch som var
fast övertygad att historia är historia – och att ingenting som
hänt tidigare kan hända igen.





adlig?” Lecek gick från bordet utan att torka sig om
händerna och ringde omedelbart från sitt kontor Katz,
Katz, Katz, Schapiro & Goldstein, en advokatfirma
han som miljardär av den stora världen lärt sig att
uppskatta av en av sina bekanta – Justin T. Nockel-
bergh, VI. En affärsman som normalt sett inte skulle
ha tagit i Lecek med tång om det inte hade varit så att
Lecek hade köpt de azerbajdzjanska oljefälten vid
Kaspiska havet för mindre än holländarna fått betala
för Manhattan, och det var tillräckligt för att Justin T.
Nockelbergh, VI skulle överse med Janitorowskis
totala avsaknad av bildning.

”Man behöver inte umgås med dem bara för att
man gör affärer med dem”, var den förklaring Justin
T. Nockelbergh, VI gav – som om han behövde förkla-
ra sig för någon, men ibland gjorde han det för att få
känna på hur vanligt folk hade det. Justin T.
Nockelbergh, VI var tvungen att lita på sitt eget
omdöme eftersom han saknade som sin farfader Justin
T. Nockelbergh, IV en så oförvitlig sanningssägare
som Tzedek Grünberger att förlita sig på när han
anträdde stor osäkerhet.

Advokaterna kom fram till att det bästa vore att
anordna en vetenskaplig utredning av Janitorowskis
adelskap, eftersom han tveklöst var adlig, och på vil-
ket sätt han var det var snarast en fråga om detaljer.
De polska genealogerna gick igenom en test som skul-
le fastställa om de var tillräckligt duktiga och testen
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Hertigen av Masurien förlänades en heraldisk sköld som det yttersta
beviset på sin adlighet, och sophämtaren från katakomberna,
Lecek Janitorowski, kunde känna att han inte alls var nyrik utan
hade ett adlig ursprung från senmedeltiden.





var enkel – bekräfta att Lecek Janitorowski är herti-
gen av Masurien.

”Ingen blodslinje – inga pengar!”, sa den alltmer
erfarne affärsmannen Janitorowski. Förslagen började
strömma in och det framstod som allt tydligare att
Lecek var en man av hög börd.

”Hmmm… Baron, greve, prins och hertig. Jag
skulle kunna vara allt detta och titlarna passar ihop!”,
sa han och blev skitförbannad när de på polska rid-
darhuset sa att han bara fick ha en titel, och Lecek
snäste: ”Självgoda uppblåsta nyrika kälkborgare!”

Ett par plastsäckar med skitiga småsedlar senare
var det klart – Lecek Janitorowski var hertigen av
Masurien. Lecek var en korrumperad själ i sjätte gene-
rationen så han kanske hade anor att brås på. Hans
post-kommunistiska nyrika beteende hade inga grän-
ser och moralen var som bortblåst ur hans bottenlöst
dåliga karaktär och i och med detta var han i gott säll-
skap och en välsedd gäst vid de nyrikas middagar där
alla åt med händerna och ingen tog särskild notis om
detta. De enda som uppskattade det var munkarna i
katedralen som efter det att den sista sändningen
Stamina Plus hade skeppats ut iväg hade katedralen
för sig själva samtidigt som Lecek spenderade mer tid
på sina affärer än på att sitta i kyrktornet. Lecek hade
börjat visa tecken på att bli troende till munkarnas
stora förvåning efter det att han hade åberopat jung-
frufödsel på Katz, Katz, Katz, Schapiro & Goldsteins
inrådan i två faderskapsmål med betydligt yngre kvin-
nor på andra sidan skranket.

Fåglarna flög fritt i genom kyrktornet och eftersom
de saknar finess så de släppte sitt tarminnehåll på
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Only two things
are infinite: the

universe and
human stupidity,
and I am not sure
about the former.

Albert Einstein



Bulletiner från Vatikanen som låg kvar i högar utmed
de murade väggarna. Förr hade Leceks egen kropp
skyddat tidningarna från fåglarnas härjningar men nu
var det fågelavföring på alla dessa skrifter från den
helige fadern. Duvorna började bli uttråkade och
deprimerade nu när de inte längre kunde gotta sig åt
Leceks patetiska uppsyn. Nu var de fast i sitt eget
elände och satt med tomma ögon och risig fjäderdräkt
på klockspelets upptimrade konstruktion utan vare sig
framtidstro eller ro i själen.

Man började sakna Lecek i katedralen eftersom de
yngre munkarna vallfärdade för att få se sophämta-
ren, om abboten än föreslog att man skulle säga
”vaktmästaren” med all respekt för denne, som hade
iscensatt den teologiska diskursen inom den globala
katolska kyrkan. Han var inte längre där utan hängde
runt på stan med en fejkblond 19-åring i en pimpad
rosa Mercedes. När han väl hade fått pengar hade
hans karaktär lämnats fritt spelrum och när jag ring-
de upp honom hade han inte längre tid att prata med
mig, för han var fullt upptagen med att välja mellan
olika italienska kostymer med tillhörande gummistöv-
lar, engelska handtillverkade cigarrsnoppare i silver
med guldinläggningar för sina albanska cigaretter som
kostar två kronor paketet, och konstverk som kostade
tiotals miljoner styck till sin villa där urvalet inte
handlade så mycket om konstnären som att brudarna
hade stora pattar – och han blev en ledande samlare
av Paul Gauguins polynesiska period. Det gick så
långt att han blev inbjuden till konstutställningar i
egenskap av blivande mecenat, fast vad de inte visste
var att han var för egoistisk för att ens fundera över
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filantropi. Han var dock mycket aktiv på alla sam-
mankomster inom konstvärlden och det blev till en
konst i sig själv där han var en levande installation
över mänskliga svagheter och moraliska defekter.

”Hit med mer gurka!”
”Vadå tafsa? Jag tog henne bara lite på baken!”
”Vilka små gurkor – gurkor ska vara stora som

drular!”
”Jag kladdade inte på henne – jag har erotisk epi-

lepsi!”
”Detta brännvin var särskilt gott – som hallon-

saft!”

Munkarna hade aldrig trott att de skulle sakna Lecek,
men han hade, precis som sina förfäder, blivit en insti-
tution och kyrkan kunde bara inte bortse från detta
utan ville göra något för att hedra Lecek.

En dag kom det ett brev hem till Lecek Janitorowski,
eller rättare sagt till hans palatsliknande villa byggd i
postkommunistisk vulgostil – ett hus som stilistiskt
sett förbryllar arkitekter än i dag eftersom det är i
total avsaknad av stil och så ställer de sig ofrånkomli-
gen frågan om det rör sig om arkitektonisk dadaism
eller inte, för arkitekter måste förstå om det än inte
finns något att förstå, och brevet hade ett enkelt inne-
håll.

Hertigen av Masurien, doktor Janitorowski, hade
förärats rätten att vid sitt frånfälle bli begravd i kapel-
let i Oliwas katedral, som det anstår polska kunglig-
heter och hertigar. Nu hade Lecek nått nästa steg i sin
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utveckling från sophämtare till miljardär, även kallat
”Howard Hughes-syndromet”.

”De försöker mörda mig!”, sa han med stigande para-
noia och tittade sig oroligt omkring men såg inte väg-
garna för all personal som var anställd för att serva
honom med allt från gurka till vodka.

”De kan vara överallt!”
”Det kanske är anthrax i osten?”
”Jag vill ha nya strumpor, dessa är infekterade, jag

tog på dem för fem minuter sedan!”
”Är detta den hermetiska metoden att servera ägg?”
”Är du pastöriserad?”

Lecek skulle ha låst in sig i en lufttät bunker på tjugonde
våningen på ett jordbävningssäkert hotell om inte
hans doktorer och läkemedelsindustrin kommit till
hans räddning och medicinerat honom åter tillbaka
till verkligheten – eller, ”verkligheten” är kanske att ta
i, men han hamnade skapligt nära. Först återvände
han till kyrktornet, till duvornas stora glädje, och där
satt han och räknade sina pengar medan livvakterna
spanade in brudarna som kom och biktade sig nere i
kyrksalen. Förut hade Lecek varit olycklig och glad,
nu var han bara olycklig. Bäst som han sitter där en
torsdagskväll återser han sitt kära aprilnummer från
1982 av Warren Weirdowitz The Entrepreneur, och
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och jag insåg det först när jag konfronterades med ”Hertigen av
Masuriens Mausoleum” som Lecek låtit uppföra redan nu, eftersom
han var helt övertygad om sin gudomliga storhet och betydelse
för det västerländska kulturarvet.





han ropar så det ekar över staden, medan han svingar
sig som ringaren i Notre Dame runt i kyrktornet, med
hög och galen stämma: ”Rosebud! Rosebud!”

Lecek var lycklig och han skrapade bort duvskiten
från tidningen och började återigen läsa. En av livvak-
terna kom upp efter att ha gått de 156 stegen i trap-
porna för att se om Lecek fortfarande var vid liv så att
livvakterna kunde få ut sin lön. Så fort Lecek var
ensam med sig själv och de inre blixtarna som utlöste
den ena efter den andra kemiska reaktionen i hans för-
virrade hjärna.

Han skulle låta trycka en ny upplaga av Self
Empowerment Through Self Centered Entrepreneur-
ship, men denna skulle vara bättre, snyggare och mer
påkostad än de tidigare från Grodno och Tarnopol.
Det skulle bli den slutgiltiga upplagan, den som skul-
le frälsa världen. Han hade äntligen fått en mening i
livet – att sprida det budskap som fanns dolt i boken.
Det rådde ingen tvekan om saken. Detta var anled-
ningen till att Lecek mor Danuta valde att tuta och
köra istället för att göra abort. Det var tydligt att en
gudom höll sin hand över honom. Att han aldrig hade
sett det förut. Lecek må vara rikast i landet men han
insåg att han skulle använda rikedomen förståndigt,
efter det att konkubinerna hade fått sitt och hans
avdankade hustru hade fått en uppgörelse som var på
ett fast belopp så att det var över – erotik är inte gra-
tis. Lecek började uppsöka sjukhus, härbärgen och
uteliggare för att ge dem inspiration och hopp med en
specialutgåva av Self Empowerment Through Self
Centered Entrepreneurship, ”written by the famous
entrepreneur Motek Weirdowitz, with complementary
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writings of the financial genius Warren Weirdowitz,
edited and rewritten by the duke of Masuria, hono-
rable consul Lecek Janitorowski, Ph.D., LL.M, MD”.

Han retade sig lite på att de inte hade skrivit ut att
han även var MBA, men han hade fullt upp med att
förändra världen. Han valde att dela ut boken, som
tryckts i halvfranskt band med guldsnitt, gratis så att
de som fick den verkligen skulle förstå värdet av
boken och att, om de sålde den, den de sålde boken till
verkligen skulle förstå att det den hade i handen var
nyckeln till framgång, lycka och tillfredsställandet av
en omättlig aptit på gurka, vodka och – just det – lite
rumlande erotiskt nöjesliv. Boken kunde ge dig allt,
bara du läste den och tog till det det den ville säga dig,
och därpå klev ut i världen för att omsätta det i prak-
tisk handling. Budskapet var så klart. Varje rad anda-
des insikter. Lecek kunde inte hålla sig när bokutdel-
ningen började:

”Warrens idéer kommer att inspirera!”
”Må du få en framgångsrik juletid!”
”G-d utgav sin enfödde son men Motek gav ut sin

enda bok!”
”Bli inspirerad och erövra världen!”
”Var inte blyg, bli entreprenör!”
”Detta är den viktigaste gåvan, hoppets gåva!”
”Utgiven för dig, för din lyckas skull!”
”Detta är livets ord!”
”I dag är en välsignad dag att skriva en affärsplan på!”

Han tvingade sina kostymklädda direktörer att vandra
med honom under broar, i gränder och till alkoholist-
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hem med frasande frost under skorna, för om de inte
var lojala med Leceks korståg mot desillusionerade
själar – då skulle de få sparken i samma sekund som
de tänkte tanken. En del hemlösa snöt sig i bladen,
andra torkade sig i baken och några eldade upp
boken. Verkligheten är grym också för en så högväl-
boren herre som Lecek, men han gav sig inte utan fort-
satte i större och större skala. Denna insikt hade för-
ändrat hans liv, precis som det hade förändrat livet för
Warrens tolv affärspartner och de troende under
1920-talet.

Mycket hade omkullkastats i öst sedan jag för för-
sta gången klev av båten, med den gula västen och de
gula solglasögonen. Det Sovjetunionen som jag hade
hatat var borta och ur detta hade det spirat ett sam-
hälle som i alla fall var annorlunda och som strävade
efter något bättre. Demokrati och frihet hade nått dem
som tidigare inte haft något av detta – om än med
orättvisor, fast nu hade några något istället för att som
förr ingen hade något. Sovjetunionen hade exploderat,
eller imploderat, i en orkan av korruption, själviskhet,
öppen stöld, moraliskt förfall och i mitt fall skapligt
avancerat sex. Sovjetunionen var borta. Tack vare min
geniala plan, som jag hade utvecklat sedan lågstadiet.

Jag loggade in på internet för att skriva ett e-post-
brev till min litterära agent och berätta att nu var jag
nästan klar med Så sänkte jag Sovjetunionen, så att
han skulle få inleda sitt sökande efter en förläggare
som hade tillräckligt med stake för att ge ut den i
medelmåttornas tyranni bland kulissmålarna i Folk-
hemmet. Jag berättade att jag bara hade redigeringen
kvar och inget om mötet med Galitzer rebbe på Penn
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Station eftersom jag inte ville göra honom orolig för
att jag skulle bli knäpp så tidigt i karriären. Jag höll
mig kort.

I mitt e-postprogram såg jag plötsligt att det låg ett
reklammejl från Amazon.com, världens största nät-
bokhandel, eftersom jag tydligen givit dem min e-post-
adress någon gång i livet och från den stunden har de
trott att vi är gifta med varandra, Amazon och jag.
Nyfiken som en kärring i Flärken fläkte jag mig ner för
att titta efter på Amazon.com vad som hade tagit sig
upp på deras bästsäljarlista. Inte för att jag bryr mig
så mycket, men det är kul att se vad som intresserar
läsare – vad som kommer att påverka människor och
bryta upp grässvålen på vårt samhälles yta och så fröna
för det som komma skall. Vem talar genom det tryck-
ta ordet till de själar som omger oss varje dag och i
varje trapphus? Vad läser människor?

Det finns så mycket böcker, en del är historiska
som denna och andra är bara uppdiktade, det finns
dikter som ingen köper och det finns nonsens som fyl-
ler teves morgonsoffor med människor som bara är
nonsens och som talar om just dessa härliga nonsens-
böcker. Alla böcker har frön till tankar i sig. Något
som appellerar till vårt tänkande, självsuggestiva jag,
som frön ur små påsar färdiga att sås och blomma i
hjärnbarken där vi tar över och omvandlar dem till
kemiska processer och låter det blixtra och bli till upp-
levelser som åskväder i Mellanvästern. Det är stort,
det mullrar och det har energi. Böcker är något speci-
ellt. Jag klickade runt på Amazon.com och hittade vad
jag sökte – bästsäljarlistan.
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”Oj,
”jäklar!”

Det kändes som om jag hade krockat med en buss
eller blivit påkörd av ett tåg. Mest kändes det som det
stenåldersknull jag hade med henne som paddlade
havskajak och var hård i kroppen som bohusgranit
och är den enda kvinna som satt på mig – om vi nu
ska vara öppenhjärtliga. Det hela var omskakande.
Återigen hade boken seglat upp från ingenstans och
Weirdowitz ande hade kravlat sig fram till första par-
kett. Nu slukade människorna boken med hull och
hår. Fan, jag behöver en drink.

Nu var det bara en tidsfråga när ”Den nya världs-
ordningen” skulle bli sjösatt och ingen vet – naturligt
nog eftersom de inte känner till historien bakom – var
det slutar, inte ens jag. Den efterkommande civilisatio-
nen som baserar sig på Weirdowitz principer om
ledarskap, framåtanda och självförverkligande. För
mitt inre öga såg jag en armé av Postens budbilar, UPS
och FedEx stanna vid trapphus över hela landet, och i
andra länder, medförande paket, alla med samma
innehåll: Self Empowerment Through Self Centered
Entrepreneurship. Tredje avenyn i New York, Yonge
Street i Toronto, North Clark i Chicago, Washington

så sänkte jag sovjetunionen 695





Street i Hoboken, Hoof Straat i Paarl, Preston Road i
Dallas och Rue Sherbrooke i Montréal; och sedan
skulle översättningar utkomma och boken slutligen nå
Kungsgatan i Sölvesborg. Som små pastellfärgade
lämlar på syra störtar de in i trappuppgångarna med
paketen i högsta hugg, postbuden, och allt sker i ultra-
rapid där alla människor ser ut som råttor och husen
svajar som i en animerad film från 1920-talet.
Människor skulle sluka dess innehåll utan att ifråga-
sätta de rader som Motek Weirdowitz en gång skrev
för brödfödan kraftigt hallucinerande på gurka,
vodka och okontrollerad aptit på kvinnligt umgänge.
Det var en skrift avsedd för enskild konsumtion men
mellan dess rader fanns kraften som intarsia och det
var ett faktum som lyste oss rakt i ansiktet och hade
vi väl öppnat boken kunde vi inte skydda oss utan
hjärnan löpte amok. Motek ville inspirera i en tid då
till och med de masuriska dvärgarna övervägde att
söka sig ut ur skogarna och bygga sig en framtid
någon annanstans, där mossan inte är lika fuktig,
stubben inte lika rutten på insidan och skogen inte
ekar för att träden står så glest – någonstans där trä-
dens stammar inte är så klena att dvärgarna kände det
som om de hade landat i en rotborste.

För att gjuta inspiration i trötta hjärtan bestämde
sig Motek – som fått en skrivmaskin som pant, och
panten kunde han behålla eftersom lånet inte återbe-
talades och den förre ägaren hellre behöll pengarna än
löste ut skrivmaskinen – för att börja skriva, och han
samlade alla de affärstips han hade samlat på sig på
affärsresor så långt bort som i Bialystok, Kowel,
Kamen-Kashirskiy och Brest-Litovsk. Det beredde
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honom stor glädje att få berätta om de möjligheter
som fanns i världen bara man frigjorde sin tanke, lät
huvudet spinna av sig självt och sedan gjorde det man
trodde på. Något han däremot aldrig förstod sig på
var människans väsen. Motek trodde att människan
var av naturen god, omtänksam och hjälpsam mot
andra. Där kan vi lugnt konstatera att han hade fel,
för när människor låter tanken vindla och tror sig
kunna förstå mer än andra, så börjar den odyssé som
kan ta en vändning ingen räknat med.

Boken är återigen uppstigen från dödsriket. Det var
inte längre 1920-talets Galicien, utan dagens datum.
Den hade om och om igen blixtrat till och inspirerat
människor som Lecek Janitorowski på 1980-talet och
de kinesiska före detta kulturrevolutionärerna, nume-
ra världsmästarna i tillverkning av värdelösa diskbors-
tar. De rader som stod skrivna i Self Empowerment
Through Self Centered Entrepreneurship hade talat
direkt till dem. När jag tittade ut över Manhattan var
verkligheten för surrealistisk och det blir värre med
tiden om ingen hejdar utvecklingen där de små
postråttorna rusar genom korridorer och uppför trap-
por och knackar på dörrar, kastar in paket och räcker
fram skrivtavlor för signering att få mottagarnas sig-
naturer. Där en och en efter varandra skriver under
logikens och det mänskliga förståndets dödsdom.

Som små soldater i armén av förvirrade tankar
spred de alla Moteks evangelium och hans idéer stod
än en gång i full blom och folk sög i sig dem som alko-
holisten obekymrat drar i sig brännvin. Det fanns
inget ifrågasättande och inga funderingar om vad som
kunde ligga bakom denna utlösande effekt av mänsklig
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fåfänga, oförstånd och vilja att bli något världsligt
som slutade i att alla kollektivt förlorade allt. Bokens
kraft låg inte i författarens intention, för den saknades
helt, den fanns hos läsaren som misstolkade, missför-
stod och agerade, men så har det sett ut genom histo-
rien sedan urminnes tider. Likväl blev Warren odödlig
när han utlöste det vansinne vi hade inneboende i våra
själar och med några enkla ord fick oss att drömma
om finansiellt världsherravälde, oceaner av kontanter,
om att kunna leva det ljuva livet utan att behöva göra
sig bekymmer för fittan eller brödbiten, och det tog
skruv när alla strävade efter att få det som ingen
annan skulle få och själviskheten växte med kvadraten.

Metropol efter metropol invaderades av arméer av
postbud som rusade in i portarnas gap för att släcka
själarnas törst. Givetvis skulle Leceks obefintliga intel-
lekt inte göra det hela enklare. Nu skulle miljoner sjä-
lar få sin logiska del av hjärnbarken intellektuellt skjut-
en i bitar och uniformt skulle de se ljuset – det ljus som
plötsligt hade börjat lysa på den polska landsbygden i
mitten av 1920-talet och som sedan dess hade plågat
världen: tron på den självgenererade inre styrkan i det
självcentrerade entreprenörskapet.

Ingen annan konspiration kom ens i närheten, hur
mycket frimurarna, CIA, Haliburton, Vatikanen, P2,
maffian, den federala regeringen, Frank Sinatra,
Sydamerikanska investeringsbanken och den kristna
högern än försökte. De var fortfarande amatörer och
kunde inte få till det.

Detta oroade mig och jag började titta mig om-
kring i lägenheten. Var skulle detta sluta? Jag stängde av
datorn, klädde på mig – eftersom alla dugliga författare
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vandrar omkring nakna hemma när vanliga männi-
skor arbetar – och bestämde mig för att ta ett par stadiga
och komma på en plan. Jag vägrade vara en groda
som satt på bäckens rand och såg världshistoriens
barkbåt segla förbi – jag hade bara att glatt hoppa ner
i vattnet och låta strömmen föra min kropp, precis
som den för barkbåten på vilken hela civilisationen
sitter fastklamrad. Inget är givet i den här världen och
stundtals tror vi att vi förstår vad som försiggår, men
vi har så fel. Bara några sekunder efter det att jag hade
tänkt detta var jag nere på gatan och en taxi mötte upp.

”Ta mig till en sluskbar!”
”Hur sluskig?”
”Riktigt äcklig!”
”Ska bli”, sa chauffören och gjorde ett kopplings-

släpp så V8:an grävde skyttegravar i asfalten, och vi
var på väg.

Jag behövde vila upp mina vänner i den mänskliga sly-
nighetens bakficka innan jag skulle möta de lösaktiga
i maktens boningar. Detta var en ödestid. Boken hade
börjat sprida sig och människor hade börjat tro på
dess budskap och nu kunde allt hända.

Ingen uppgift är för stor för en sann hjälte. Jag
skulle skapa ett försvar för civilisationen, om detta så
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skulle frigöra alla knäppgökar samtidigt och ge en
utbudschock av idioti, men jag var tvungen att förbe-
reda mig grundligt. Jag avsatte direkt fem timmar för
att smeka lite dominikansk bak och knäcka en räcka
tredubbla martinis, den är den naturliga ouvertyren i
ett melodrama utan ände och början, nämligen det
mänskliga vansinnet, och jag underkastade mig den
kallelse jag hade fått – att vara ett bålverk för mänsk-
ligheten mot idioternas anstormning. Insikten omslöt
mig som kölden när man packad går hem i februari –
den var påtaglig, den var kännbar och den var uppen-
bar.

Inget av detta kunde jag låta hända utan att försöka
kämpa emot. Hänförelsens tid var inne och Self
Empowerment Through Self Centered Entrepreneur-
ship skulle komma att bli läst från pärm till pärm, den
skulle läsas högt och upp och ner, och när människor-
na väl hade börjat tro att de var herrar över sin egen
utveckling och kungar i sina egna kungadömen skulle
inte bara en våg av våghalsiga entreprenörer kasta sig
ut i samhället i jakten på lycka för egen del – de skul-
le även se ljuset i tunneln och börja fabricera verklig-
heter som vi alla skulle pressas in i. Människan tror på
det den vill tro på och när vi trott tillräckligt hårt och
länge blir den tron den nya verkligheten – som kan
vara bisarr, galen och mördande. Jag måste mota Olle
i grind. Civilisationen är sin egen värsta fiende. När vi
var grottmänniskor kunde vi ha ihjäl varandra – nu
har vi blivit mycket duktigare och har ihjäl folk vi ald-
rig sett. I hänförelsens tid kan allt hända. Nu gällde
det att agera.
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”Jag åker till Washington på måndag, Bryssel är redan
intaget!”

Jag kände lukten av det som ingen längre mindes i
rapen från historiens halsbränna i Gorms brunn. Alla
hotta brudar sa: Amen! Och rättade till bysten för att
lyfta fram behagen.

Från den punkten kände jag en vind av normalitet
flöda förbi min kropp. Livet fanns kvar i min kropp,
och den hade ätit sig mätt på min själ.

Det var min historia – B”H.
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Ibland behöver
världshistorien en

knuff framåt.

Lenin, i en profetisk uppenbarelse
av det du just nu har läst.





Motek Weirdowitz skriver under 1920-talet boken: ”Self Empowerment
Through Self Centered Entrepreneurship”, där bokstav för bokstav blir
ramsor av ord som förleder, förför och förhastar det mänskliga sinnet i
vad som i Grodno och Tarnopol kallas ”Weirdowitzer Geist”. Boken ligger
som en fördold hemlighet tills den förenar Lecek Janitorowskis korrupta
sinnelag med Jan Kallbergs upplysta ledarskap. Så inleds Sovjetunionens
sammanbrott, orkestrerat som en enda stor symfoni av eskapader,
moraliskt sönderfall och svart muff. I Folkhemmets hägn har Jan, sedan
åttaårsåldern, närt tanken och arbetat på planen att sänka Sovjet-
unionen en gång för alltid – alltsedan folkbibliotekarien klappade honom
på huvudet och sa: ”Jan, du kommer att vara annorlunda, du kommer
att förändra!”

Jan beslutar sig för att angreppet ska sättas in i Polen, där han möter
renhållaren från katakomberna, tillika sökaren i kyrktornet, Lecek
Janitorowski. Lecek har drabbats av Weirdowitzer Geist, förmedlad
genom Warren Weirdowitz – matförgiftaren från Breslau och ofrivillig
kalfaktor för en fältartisttrupp av sju syndiga joddlare som stämmer
upp till sång och dans med Horst på dragspel och Gert på triangel.

”Så sänkte jag Sovjetunionen”, med sina över 700 sidor, förklarar hur Jan
Kallberg klarade av vad Kalla Kriget aldrig kom i närheten av – att om-
kullkasta en regim som hade så många stridsvagnar att när de startade
syntes blåröken på Pohlmans väderkartor.

”Så sänkte jag Sovjetunionen” är unik genom ett filosofiskt samspel
mellan text, bilder och citat som baseras på eget universum – ett uni-
versum som rör sig mellan Hitre Masurien och Fjärrmasurien.

Jan Kallberg har varit bosatt utomlands i snart tio år, med hemvist i
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