
 



Plumpen kommer att befinna sig på Konferensen. Plumpen uppfattas av vissa som samhällets fiende nr 
ett och av andra som byråkraternas Robin Hood. Pål lutar själv åt det sistnämnda alternativet. 

Anaximander Flodh, 29, byråkrat (stat) 
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Bakgrund 

Du och din bror Pål växte upp i en övre medelkassens familj. Eftersom ni är enäggstvillingar har ni alltid 
varit starkt bundna till varandra och du betraktar honom utan tvekan som din bäste vän. Ni satt bredvid 
varandra under hela den allinZoonna skolgången och visade tidigt till era föräldrars stora lycka att ni hade 
en fallenhet för blanketter. Tillsammans fyllde ni alla övningar och klarade dem galant. När man i 
sjunde klass valde inriktning på blankettkunskapen, insåg ni för första gången i ert liv att ni ovetandes 
om varandras planer hade valt olika vägar. Du intresserade dig mer för marknadens byråkrati medan 
Anaximander valde att fördjupa sig i den statliga byråkratin. Detta ledde till en femårig schism mellan 
er. 

Under din karriär inom den statliga byråkratin (Renhållningsverket) lyssnade du ofta på din brors 
radioprogram, och tvingades motvilligt att erkänna att din bror var mycket bra. Du började sakna honom 
alltmer, och när han en dag ringde dig för att rådfråga dig om sitt yrkesval, ledde detta till att ni pratade 
ut om er konflikt och försonades. Numera är ni de bästa vänner och du har en nyvunnen respekt för din 
bror. 

I sitt nya arbete inom marknadsbyråkratin visade det sig att Pål hade en hel del med kontakterna med den 
statliga byråkratin att göra. Flera gånger arbetade ni tillsammans, och förvånade och förfärade era äldre 
byråkratkollegor genom okonventionella lösningar, makulerande av gamla blanketter och 
effektiviserande av gamla paragrafer. Tillsammans såg ni till att pappersexercisen mellan de två 
kolossala maktsfärerna flötlika lätt som en porlande fjällbäck. 

Personlighet 

Anaximander är en effektiv person med stor talang för att strukturera och organisera. Han är 
eftertänksam och strategisk. Men han vet också att för att kunna fatta effektiva beslut gäller det att 
kunna skilja de bra paragraferna och blanketterna från de dåliga. Anaximander har alls inga skrupler för 
att strunta i onödigt pappersarbete om det skulle kunna innebära en effektivare lösning på problemet han 
för tillfället sysslar med. 

Anaximander är ingen stillasittande byråkrat: han har god fysik och spelar med stor framgång som 
högerforward i avdelningens gränsbrännbollslag. Han är en bra gränsbrännbollspelare och hans lag har 
nu vunnit distriktsmästerskapet två år i rad. Anaximanders idrottande är ytterligare en manifestation av 
hans tävlingsinstinkt. När Anaximander ställs inför en uppgift eller ett problem, ger han sig inte förrän 
det är löst. 

Anaximanders förhållande till sin bror är numera gott. Anaximander är angelägen om att höra sin brors 
åsikt innan viktiga beslut ska fattas. Han vet att hans bror har en spontanitet och idErikedom som väl 
kompletterar hans eget strategiska tänkande och eftertänksamhet. Av sin bror har Anaximander också 
lärt sig vikten av ett informellt kontaktnät, för att kunna skaffa informationer som underlättar beslut. 
Anaximander har många kontakter inom Post- och Kommunikationsbyråkratin. Han ringer ofta till sin 
väninna och schackpartner lokalpostchef Anneli Maräng för att få reda på vad som är på gång. 

Anaximander är mycket förväntansfull inför Konferensen. Via Anneli har han hört ett rykte om att den 
(ökände byråkratfrilansaren Plumpen kommer att vara på Konferensen. Vem Plumpen är vet ingen, men 
han har de senaste åren blivit känd för sitt orädda engagemang mot byråkratisk seghet och 
paragrafrytteri. Han är något av en byråkraternas Robin Hood. Plumpen är lite av en idol för 
Anaximander och han är i hemlighet nyfiken på vem Plumpen egentligen är. Anaximander har även läst 
några av de böcker konferensens hedersgäst George von Fridh har skrivit, och funnit dem mycket bra. 
George von Fridh verkar också ha rätt inställning till byråkratin och är en mästare på rationaliseringar. 
Anaximander ser fram emot George von Fridhs tal.
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Bakgrund 

Det var längesen du föddes och du har upplevt mycket. Uppvuxen i en prästfamilj valde du till faderns 
förtret att ägna dig åt byråkratyrket, giv2tvis inom kyrkan. Fadern tillhörde den äldre generationen som 
ansåg att byråkrati och pappersarbete stod som en andlig motpol till de kristna värderingarna. Du såg 
helt andra saker när du läste blanketterna och kan stolt i dag förkunna att du var med och introducerade 
den kristna numerologin i kyrkans blanketter för 30 år sedan. Den kristna mystiken lockade så mycket att 
du ett tag funderade på att fördjupa dig i akademiska studier inom detta område. Du fick då en extatisk 
vision som ledde till att du insåg att Guds plan för ditt liv var att du skulle fortsätta att vidarebefordra 
Ordet och Evangelierna via Blanketterna, allt som ett led i Guds stora plan . Du har läst den Heliga 
Skrift från pärm till pärm ett flertal gånger och har på äldre dar blivit än mer övertygad om vilken 
inverkan den har på alla människors liv. Numera arbetar du som avdelningschef på Kyrkans Centrala 
Blankettdesignsavdelning, och fortsätter där att sprida Guds budskap genom numerologiska koder i 
blanketterna. 

Personlighet 

Efraim är en sann extatiker vars fixering vid kristen numerologi ibland verkar påfrestande på hans 
omgivning. Han ser alltid paralleller mellan tal och siffror i vardagslivet och den Heliga Skrift. Han är 
dock betydligt mer än en kristen tok: hans kunskaper om kyrkans byråkrati och om blankettdesign är 
otvivelaktigt stora. Det finns emellertid något fromt över hans milda galenskap och hans visioner har 
haft en tendens att slå in. Hans vänner respekterar därför både hans professionella sida lika mycket som 
hans extatiska. Åldern börjar ta ut sin rätt i Efraims fall och han ser och hör inte lika bra som han g gjorde 
när han var ung. Efraim oroar sig inte för det utan anser att Gud låter honom se det han vill. 

Efraim är annars en godmodig, jovialisk och fromt galen man. Han behandlar alla vänligt och hyser en 
uppriktig passion för att hjälpa mindre bemedlade och nödställda. Han antar gärna rollen som faderlig 
rådgivare och sprider religiösa visdomsord omkring sig. Efraim är ju trots allt en gammal, erfaren man, 
som faktiskt sett det mesta i byråkratiska sammanhang. På ungdomens galenskaper ser han med en milt 
frlÅtande blick, väl medveten om att Gud såsmåningom leder alla rätt här i livet. 

Åldern börjar ta ut sin rätt i Efraims fall och han ser och hör inte lika bra som han gjorde när han var ung. 
Efraim oroar sig inte för det utan anser att Gud låter honom se det han vill. Ibland får han liksom 
plötsliga anfall av god syn och hörsel, men i vardagslag är han alltså både lätt lomhörd och skumögd. 
Efraim vet också att hans sviktande sinnen kompenseras av de extatiska visioner han ibland får. Ibland 
slår hans förutsägelser in, vilket Efraim tar till intäkt för Guds storhet och förmåga att ingripa aktivt i 
människors liv. Gud är i sanning stor! Efraim predikar plikttroget för alla om sina visioner och vikten av 
att lyssna på Guds röst inom sig. 

Blanketter intresserar Efraim endast i den mån de har någon numerologisk signifikans, och han har svårt 
för Statens och Marknadens ickemystiska blanketter. Han anser dessa blanketter inte alls vara lika 
viktiga att fylla i ordentligt, och om han konfronteras med statlig eller marknadslig byråkrati försöker 
han hellre lösa situationen genom att resonera och vara vänlig. 

Efraim är en smula världsfrånvänd, men han har regelbunden kontakt med sin gamla kurskamrat från 
Kyrkans Byråkratskola, Timotius Erlandsson, som numera arbetar vid Kyrkomissionens 
Överadministration. Timotius reser mycket och träffar många andra byråkrater, och han är Efraims 
främsta länk till verkligheten. Tyvärr hann Efraim inte ringa Timotius innan Konferensen och fråga om 
han hade hört något speciellt, men han får väl ringa från Konferensen istället. 

Efraim vill gärna höra vad George von Fridh, Konferensens hedersgäst, har att säga. Han är angelägen om 
att lyssna uppmärksamt på George von Fridhs teorier och föra med sig en detaljerad rapport hem till sin 
avdelning, eftersom han vet att detta är ett av hans sista uppdrag innan pensionen. Han vill gärna lämna 
sin post med flaggan i topp, så att säga.
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Bakgrund i 
På ett stormande hav föddes Göte. Hans mor och far jobbade på ett Fraktfartyg. Fadern som var Kapten 
och modern som var köksa gav honom en kärleksfull och ödmjuk uppfostran. Uppväxten på båten innebar 
att han levde ganska avskilt från stadssamhället. Varje hamn föreföll exotisk och dröjde inte länge 
förrän Göte bestämde sig för att prova livet på land. Som 20-åring hade han provat på de flesta ycken och 
skaffat många vänner. Han började förstå tankarna bakom byråkrati, och han tyckte inte om vad han såg. 
Till skillnad från hans terroristvänner så hyste han mer utav ett hatkZorleks förhållande till 
pappersarbete. Det visade sig att han hade en klar fallenhet för byråkratyrket, dessvärre hade han inte den 
sociala status som krävdes. Han ägnade fritiden åt att hjälpa sina vänner med att fylla svår förståeliga 
blanketter och efter kom vännernas vänner och kunde Göte börja ta betalt, trots att detta var sträng 
förbjudet för icke legitimerade byråkrater. 

Sjön sög honom efter 7 år på land tillbaka ut på haven. Han ägnade lite byråkratiskt 
detektiv arbete för att lokalisera faderns skepp. I samband med efterforskningarna upptäckte han att 
fadern lyckats trassla in sig i rejäla bekymmer med sjöfartsmyndigheterna. Han hade råkat ut för en 
byråkratisk 'vinkelvolt' vilket innebär att han hamnat mitt i en funnel av pappersarbete och inte kunde 
komma ut (om du inte förstår de byråkratiska facktermerna, fråga din mamma eller pappa). Han begav sig 
till hamnen där familjens båt låg och försökte febrilt hjälpa sin far ur knipan. Det visade sig vara ett 
hopplöst projekt och till slut tvingades den sorgsna familjen överlämna båten till myndigheterna. Den 
frustration och besvikelse som väcktes i Göte gick inte att beskriva i ord, definitivt inte på en blankett. 
Efter ha skaffat sin mor och far ett ställe att bo, svor han att han resten av sitt liv skulle ägna åt att 
hjälpa människor ur byråkratiska knipor. Han gick under jorden i några månader för att samla på sig så 
mycket information han kunde för att omvandlas till frilansande byråkrat. Med en uppsjö av flaska 
identiteter och vässade blyertspennor startade han sin karriär som frilansare. Under årens gång har han 
lyckats nå mycket långt. De flesta säkerhetspoliser känner honom vid smeknamnet Plumpen och hans 
kunder kallar honom kort och gott den snälle herrn. Under De senaste 4 åren har en viss kommissarie 
Bruhn varit honom på spåren. Han har vid ett flertal tillfällen, under falsk identitet, träffat 
kommissarien för att förvissa sig om att hans undersökningar kommit för långt. Än så länge verkar 
läget vara under kontroll men Göte respekterar kommissariens arbete och försöker vara så försiktig som 
han kan. 

Götes ambition att hålla sig ajour med de nya byråkratitrenderna har tvingat honom att delta i den Sjätte 
Biennala Koordinations-, Kommunikations- och Kontrollkonferensen. Konferensens hedersgäst George 
von Fridhs avhandlingar har länge inspirerat Götes ifyllande av blanketter. Han har ett och annat att 
diskutera med denne byråkratins Einstein, t ex blanketterna ARF.34533//iflo och B53//Lolly. 

Personlighet 
Göte är en mycket trevlig man, det tycker de flesta som träffat honom. Man får lätt andra människor att 
lita på honom vilket de också har anledning att göra. Göte drivs av ett starkt rättspathos, han avskyr att 
se människor utsättas för orättvisor. Hans stora nyfikenhet kombinerad med viljan att lösa nödställda 
människors problem har inneburit att han har utvecklat en förkärlek för svårlösta gåtor. Denna 
pseudodetektivådra har ibland satt honom i obehagliga situationer men han har hittills klarat sig ur dom 
och lyckats tillfredsstZolla sina klienter med råge. 

Under sin karriär som frilansbyråkrat har han lyckats knyta viktiga kontakter inom alla socialklasser. 
Den viktigaste kontakten är ändå polisassistent Adrian Genét som han för ett par år sedan hjälpte fylla i 
de obehagliga antagningsbalnketterna till byråkratpolishögskolan. Adrian hjälper nu gladeligen Göte 
med att uppdatera polisens undersökningsrutiner och kunskap om Plumpens förehavanden.
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Pål Flodh - Bakgrund ; 
Du och din bror Anaximander växte upp i en övre medelklassfamilj. Eftersom ni är enäggstvillingar har 
ni alltid varit starkt bundna till varandra och du betraktar honom utan tvekan som din bäste vän. Ni satt 
bredvid varandra under hela den allmZtonna skolgången och visade tidigt till era föräldrars stora lycka 
att ni båda hade en fallenhet för blanketter. Tillsammans fyllde ni alla övningar och klarade dem galant. 
När man i sjunde klass valde inriktning på blankettkunskapen, insåg ni för första gången i ert liv att ni 
ovetandes om varandras planer hade valt olika vägar. Du intresserade dig mer för marknadens byråkrati 
medan Anaximander valde att fördjupa sig i den statliga byråkratin. Detta ledde till en femårig schism 
mellan er. : 

Du började din karriär i en liten lokalradioftlial till ett större radioföretag där du hade hand om 
pappersarbetet och även extraknäckte som radiopratare. Efter två års yrkesverksamhet var du återigen 
tvingad att välja väg. Du hade blivit mycket populär som radiopratare samtidigt som du utförde ditt 
jobb som byråkrat utan att göra misstag. När det blev tal om befordran erbjöd två avdelningar inom 
företaget dig en plats. Efter långliga samvetskval bestämde du dig för att trots allt kontakta din bror 
och fråga om råd. Denna rådfrågan ledde vidare till att ni pratade ut med varandra och försonades. 

Du valde efter detta att avancera inom byråkratyrket. Efter ett par år lyckades du få en post som hade 
hand om pappersarbete rörande avtal med staten vilket innebar att du började samarbeta med din bror. 
Detta gladde dig och jobbet blev med ens mycket mer intressant. Anaximander och du har gång på gång 
imponerat och upprört äldre byråkrater gendm att genomföra planer, designa bättre blanketter och 
makulera gamla blanketter så att pappersarbetet mellan de två kolosserna stat och marknad flutit som 
den vackraste fjällbäck. 

Personlighet 
Pål är en mycket talför och öppen ung man som tror sig själv om att kunna tala sig ur alla situationer. 
Han är helt klart den av bröderna som hörs mest men inte för det den mest dominante. Han aktar sig för 
att köra över sin bror, och är mycket angelägen om att höra hans åsikt innan viktiga beslut. Han vet att 
Anaximander är mer eftertänksam, men ibland kan Pål tappa tålamodet och hjälper då till att avsluta 
Anaximanders meningar. 

Pål är karriärsugen och vill gärna avancera inom marknadsbyråkratin (för närvarande arbetar han på 
Marknadsanalysbolaget Makulator). Han vet, att för att göra detta så kan man inte alltid slaviskt följa 
reglementet och Pål har därför en (för att vara byråkrat) tämligen avslappnad syn på blanketter. 
Informella kontakter kan vara nog så viktigt! Pål anpassar sig därför till son omgivning; om han 
befinner sig i en miljö där paragrafrytteri är det som gäller spelar han motvilligt med, men om han 
möter andra med samma avslappnade attityd slappnar han av själv och blir faktiskt mycket bättre på att 
lösa byråkratiska problem. 

Pål är en nyfiken person. Han vet också att det kan vara bra för karriären att hålla ögon och öron öppna; 
därför har han odlat ett stort informellt kontaktnät inom marknadsbyråkratin. En av Påls bästa 
kontakter är den frilansande journalisten William Underberg, som han lärde känna under sin tid som 
radiopratare. William brukar alltid ha någon smaskig information, och han verkar känna till de flesta 
mäktiga personers förehavanden. 

Pål briljerar gärna med sina kunskaper om marknadens olika bolag. När han träffar på någon ny produkt 
berättar han gärna vilket bolag som tillverkat den och citerar någon lämplig reklamjingel (en vana från 
radiopratartiden). Han vet att hans bror blir lite irriterad på detta så han försöker att inte gå till 
överdrift, men ibland kan han bara inte hålla sig. 

Pål är ingen direkt ledartyp. I pressade situationer brukar han reagera genom att pladdra oavbrutet och ta 
på sig lite av en clownroll. Ibland kan det faktiskt komma en del riktigt bra ide i ordflödet men det är 
inte alltid Pål ens märker det själv. 

Påls idol i byråkratiska sammanhang är George von Fridh, och därför är han extra upprymd inför 
Konferensen, där ju George är hedersgZcost. Om man kunde få ett ord med honom och sätta på charmen 
skulle det säkert vara en hjälp i karriären. Pål har också hört ett rykte om att byråkratifrilansaren


