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Inledning 

Detta scenario bygger vidare på idéer och stämningar från Skuggspel (Gothcon - 98). 
Scenariot använder sig av samma världsbild som där, en värld där starka känslor och 
personer kan påverka världen. På ytan är det samma värld som vi lever i, kanske något 
mörkare. Det är nutid och karaktärerna är vanliga människor. Mycket av idéerna bakom 
scenariot är att försöka skapa en stämning av närliggande skräck och rädsla. Rädslor 
som vem som helst kan relatera till och spela ut. 

Därför blir din uppgift, spelledarens uppgift, mycket viktig i genomförandet av 
Halwete va mörkt de ä. Detta är en av anledningarna till att vi valt en fri form för scenariot. 
Det innebär främst att det inte finns något regelsystem som hindrar spelarna och 
spelledaren från att rollspela. Det är själva rollspelet som står i centrum för scenariot, 
som spelledare bidrar du med miljöer och andra ramar för hur spelet skall gå vidare. 
Förhoppningsvis känner spelarna att det är de som driver handlingen framåt. 
 

På en del sätt är det här scenariot lite annorlunda. Det är friform, det sätter 
karaktärsrollspel i centrum och det innehåller två andra moment som gör det lite 
speciellt: 

Det första är på det sätt som spelarna skall välja karaktär. Till spelarnas hjälp finns 
det en dialog. Först läser spelarna dialogen tyst för sig själva, sedan väljer de karaktärer. 
Genom dialogen får spelarna en känsla för hur karaktärerna låter och kan utifrån det 
som dialogen handlar om få vägledning i hur karaktärerna är och vem de vill spela. 
Slutligen spelar de upp dialogen, ungefär som vid en genomläsning av ett teatermanus, 
för att få lite känsla för hur karaktärerna förhåller sig till varandra. 

Det andra är att det finns en film. Filmen är tänkt att komma som ett avbrott och 
en stämningshöjare. Men det innebär också att ni måste bryta ert spel för att gå till den 
sal där filmen visas vid en speciell tidpunkt. Din uppgift som spelledare blir alltså att 
inom en viss tid ha fått spelarna till den punkt i scenariot då filmen skall visas. Det gör 
inget om ni kommer dit lite tidigare men ni får absolut inte komma försent! (Edit 2020: 
filmen finns på ett gammalt videoband nånstans och är inte tillgänglig digitalt. Alltså 
måste även denna del rollspelas i dagsläget.) Efter att filmen har visats går ni tillbaka till 
er sal och fortsätter att spela ungefär där filmen slutat. 
Det är vår förhoppning att detta scenario skall vara roligt för både spelledare och 
spelare. Men detta kan ju påverkas av en mängd olika faktorer. Dock är vi tacksamma 
för att du vill spelleda vårt scenario på Gothcon - XXIV. 
 

Om du har några frågor så kommer vi att ha en spelledarsamling 20 minuter innan 
passen börjar i samlingssalen. Annars går det bra att maila eller ringa. 

 

Daniel Forsman 

Parmmätaregatan 16c 

417 04 Göteborg 

031 227276 

puckot@telia.com 

Andreas Vesterlund 

Jungmansgatan 31E, 5tr 

413 11 Göteborg 

031 209314 

fishwalk@hotmail.com 

 



 
 
Handlingen i korthet 

Vissa platser har alltid påverkat människan, en del får oss att känna glädje och lugn, 
andra får oss att känna obehag och rädsla. Detta scenario handlar om en sådan plats och 
om en grupp människor som fastnar där. 

Karaktärerna är gamla skolvänner som under en längre tid försökt återförenas. Nu 
har det blivit möjligt tack vare att en av karaktärerna, Mats, verkligen ansträngt sig och 
lyckats pussla ihop allas scheman. Planen är att karaktärerna skall träffas för att återigen 
lära känna varandra och bli uppdaterade om vad som hänt i deras liv. Men för att det 
inte skall bli så stelt har Mats klurat ut ett litet äventyr. Tidigare var det alltid Mats som 
hittade på saker i gruppen och han har verkligen ansträngt sig den här gången. I Skövde 
finns det en gammal övergiven militärförläggning, insprängd i ett berg. Mats plan är att 
de skall träffas, umgås lite och sedan dra iväg för att undersöka förläggningen. 

Så träffas vännerna, umgås lite och beger sig iväg på Mats expedition. De 
undersöker förläggningen, ett stort övergivet bergskomplex och finner en igenmurad 
dörr. Nyfikna som de är, ivrigt påhejade av Mats, beslutar de att bryta ned dörren och se 
vad som finns bakom. De ger sig av för att hämta de verktyg som krävs och återvänder. 
Efter en stunds hantverkande kommer de igenom väggen och vandrar vidare och 
djupare in i berget. Här breder förläggningen ut sig både inåt och nedåt. 

Snart har de vandrat så långt att de tappat orienteringen lite och nu börjar platsen 
att påverka dem. De finner spår av det som hänt tidigare i förläggningen, utbrända rum, 
genomslagna barrikader, totalförstörda rum, stora förråd och en massa annat. De börjar  
irritera sig på varandra och efter en stund inser de att de är vilse. Ingen vet vilken väg de 
gått och batterierna i lamporna börjar bli svagare. Det uppstår konflikter i gruppen, 
skapade eller snarare förstärkta av stället de befinner sig på. 

Gruppens närvaro har allt mer väckt platsens närvaro, ett obestämt och okroppsligt 
väsen som lever som en parasit på de sinnen som närmar sig det. Detta väsen påverkar 
sedan gruppen och pressar den allt djupare ner i förläggningen tills dess att de inser vad 
som håller på att hända med dem, och till sist finner en väg ut från platsen. 
 
 

Bakgrund 
Någon gång under det sena 50-talet bestämde sig Svenska försvaret för att bygga en 

stor underjordisk militäranläggning som skulle kunna stå emot en kärnvapenattack. 
Berget Billingen befanns lämpligt, dels på grund av sitt läge, men framför allt på grund 
av sin hållfasthet. Man arbetade i rask takt och hade efter ett par år grävt ut ett rätt stort 
komplex av gångar, lagerutrymmen och förläggningar. Lagren fylldes med proviant, 
maskiner, och annat som kunde behövas i händelse av krig. Man förlade också ett större 
antal värnpliktiga soldater till bergrummen. Samtidigt fortsatte man att bygga ut 
anläggningen. 

Efter en tid började det hända konstiga saker. Stämningen blev allt sämre, 
soldaterna råkade i slagsmål med varandra, och inga disciplinära åtgärder verkade hjälpa. 
Det dröjde inte länge förrän det gått så långt att en värnpliktig skjutits ihjäl av sin 
kamrat. Man tog in vakter för att hålla ordning, men också de började bete sig likadant. 
En del soldater deserterade, man tillsatte en utredning som inte kunde ge något annat 
svar än att det hela kanske berodde på den instängda miljön. 

När till sist en dag all ordning föll samman, de värnpliktiga började ta livet av 
varandra och sig själva och totalt kaos utbröt i de instängda bergrummen, insåg slutligen 
även högre befäl att det inte fanns något annat val än att evakuera anläggningen. Den 
personal som fortfarande var kontaktbar och lydde order kommenderades ut, och alla 



utgångar murades igen. De som blev kvar därinne betraktades som förlorade. Platsen 
övergavs och spärrades av, och hela projektet avskrevs som ett misstag. 

Det som drabbat soldaterna var själva platsen, inte på grund av att det var mörkt 
och instängt, utan på grund av det som fanns där. Instinktivt har människorna runt 
Billingen i alla tider aktat sig för att tränga sig för djupt in i berget. Man har känt på sig 
att inget gott skulle följa med sådana tilltag. Men nu kom order från en militärledning 
som inte hade en aning om den instinkten. 

 
Ända sedan det här berget skapades, har någonting legat fast i det. Vi vet inte om 

det är något slags varelse som fångats under bergets tyngd, eller om det är en del av 
själva berget. När nu människor bosätter sig i de nygrävda gångarna, vaknar denna 
närvaro till liv. Den har ingen egen fysisk form, utan visar sig genom de människor som 
vistas inom den. Den förstärker alla känslor, särskilt de negativa, och gör folk aggressiva 
mot varandra. Den förvrider både deras tidsuppfattning och deras bild av omgivningen. 

Vissa människor fattar efter ett tag att här finns någonting som påverkar dem och 
som inte vill dem väl, och försöker försvara sig eller ta sig därifrån. Ju djupare ner i 
berget man går, desto starkare blir närvarons kraft. Och när så ingångarna murats igen, 
när den siste soldaten darrande törstat ihjäl nere i mörkret, går bergets väsen åter till vila. 

Efter nästan 30 år är det inte många som minns, eller vill minnas, vad som 
verkligen hände den där gången i början av 60-talet. Ett tag användes den del av 
anläggningen som inte murats igen som lagerlokal för reservgeneratorer. Nu är det 1999, 
och sedan några år används lokalerna inte alls. Man bevakar dem inte, staketet rasar 
sönder, nyfikna ungdomar bryter sig in för att kolla vad som finns bakom 
avspärrningarna. Och det enda de hittar är några stora, tomma bergsalar. 
 

Mats hör talas om stället. Och han har också hört historier om hur militären har 
byggt tunnlar genom i stort sett hela Billingen. Han går dit och kollar lite, och blir 
alldeles hänförd vid tanken på vilken schysst möjlighet att upptäcka något nytt och 
spännande som finns här. Han är övertygad om att här någonstans måste finnas 
ingången till ett större grottsystem av något slag. Och han kan knappt vänta tills hans 
gamla vänner kommer till stan så att han kan visa dem det här. 

 

 

Platsens påverkan 
Platsen påverkar karaktärerna gradvis. Först påverkas deras känslor. Känslorna 

förstärks, saker som är lite roliga blir mycket roliga, t ex om någon skulle trilla. Snart 
förstärks de negativa känslorna mer. Karaktärerna blir irriterade på varandra för 
småsaker. Sedan börjar deras uppmärksamhet att förändras. De får felaktiga synintryck 
och missledande information från spelledaren. Och så börjar de att känna sig obekväma, 
iakttagna och  förföljda. De blir allt tröttare och de får allt mindre energi. 

Till slut börjar de bli paranoida. Deras sinnen säger att något förföljer dem, att det 
finns något på platsen. Konflikterna mellan dem blir allt intensivare, personerna i 
gruppen vänds mot varandra. Tanken är att detta skall stegras och gradvis bli värre och 
värre. Vänskap går långsamt till fiendskap och i den processen är det konflikterna som 
är intressanta. Konflikterna ger utrymme för rollspel. 

Försök att välja nya intryck åt spelarna med omsorg. Stapla inte intryck på varandra 
utan försök frammana konflikter. Det är konflikter och negativ energi som ger platsen 
kraft och liv. Din roll som spelledare är här att skapa konflikter mellan spelarna. 
Enklaste sättet att göra detta är att vara uppmärksam på det som händer i spelet och ge 
spelarna "falsk" information. Se upp så att det inte blir för intensivt, ge också tid för 



spelarna att stanna upp ibland och ta in det som händer dem, det blir säkert bara 
svårspelat om du öser på med för mycket konstiga intryck. 

 
Scenariot i scener 

Vi har valt att tänka scenariot i scener. De av er som har spelat storytellingspel 
borde känna igen sig. Mellan scenerna kan det finnas luckor, som måste fyllas med 
improvisation. I en del fall ger vi uppslag och förslag hur spelarna kan komma vidare. 
Men i mångt och mycket är det du som spelledare och gruppen som för handlingen 
vidare. 

Är det en grupp som rollspelar mycket, borde du få många uppslag till hur 
scenariot skall utvecklas. Är det inte det måste du hjälpa dem på vägen genom att ge 
dem miljöer att utveckla sitt spelande i. Detta kan ske via npc:er eller genom att ge dem 
föremål. 

 

Val av karaktärer 
Spelarnas val av karaktärer utgår ifrån den dialog som finns nedskriven. Först läser 

varje spelare igenom dialogen tyst, sedan väljer de vilken karaktär de skall spela och 
slutligen läser spelarna upp dialogen högt. 

 

Filmen 
(Edit 2020: filmen finns på ett gammalt videoband nånstans och är inte tillgänglig 

digitalt. Alltså måste även denna del rollspelas i dagsläget.) 
Till scenariot hör en film. Denna är tänkt att höja stämningen i scenariot och 

komma som ett avbrott från det traditionella spelandet. Genom att få se de miljöer som 
spelet kommer fortsätta i hoppas vi att spelarna skall kunna få en bättre bild av vad det 
är de rör sig i. Filmen kommer att visas efter 1 timme och 50 minuter av speltiden. Det 
är din uppgift som spelledare att få dem till den punkt i scenariot där filmen börjar. 

Filmen startar när karaktärerna åker i sin bil upp mot försvarsanläggningen. Om 
spelarna är för tidigt ute i scenariot kan ni antingen ta en paus eller så kan du slänga in 
lite extra scener, t ex att de blir stoppade av polisen som tvingar föraren att göra 
noggranna alkoholtester eller att de måste åka till Statoil och tanka. Genom att häva in 
extra grejer kan man få tiden att gå och få det att verka vara en naturlig del av scenariot. 

Om spelarna däremot är sena så måste du som spelledare ta kommando och köra 
på dem. Om de inte klarar att ta sig till den punkt där filmen börjar i tid så kommer de 
att missa filmen. 

 
 

Tidslinje 
Nedan finner du en tidslinje. Den finns till för att ni skall veta hur länge vi anser att 

varje moment i scenariot skall ta. Det är bra om ni försöker hålla dessa ramar. Viktigast 
är tidsmarkeringen för filmen. Filmen kommer att visas efter 1 timme och 50 minuter av 
scenariotiden. Om spelarna sätter sig i bilen och åker upp till berget 1 timme före filmen 
skall visas så får ni antingen bryta där eller slänga in lite improviserade händelser. Se 
förslag på dessa scener vid det stycket. 

Utöver händelsekolumnen finns även en kolumn för de olika stämningarna i 
scenariot. Det är dessa ni som spelledare vill att spelarna skall uppleva. Kom dock ihåg 
att tidslinjen är ett hjälpmedel. Känn dig inte bunden till den och om du vill utveckla en 
del i scenariot mer så gör det. Det viktigaste är att spelarna tycker det är roligt! 

 

 

 



Speltid Scenariotid Händelse Stämning 

30 min - Val av karaktärer  
50 min Lör. 16.45 Flemming Glatt återseende 
1.20 17.30 – 21 Fika / Öl Lära känna varandra igen, 

Förväntansfullt 
1.50 21-22.30 Film : filmen visas efter 

1:50 av scenariotiden. 
 

2.05 22.30 – 00 Hämta prylar Exalterat och uppsluppet. 
2.20 00 Berget Förväntansfullt, nyfikenhet, 

undersökande 
2.25 obestämt Bryta vägg  
2.45  Utforska övre utrymmen Spännande, undrande 
3.25  Konstiga saker Otrevligt, olustigt 
4.25  Konflikter Obehagligt, läskigt, jobbigt 
4.55  Ut Befriande 

 
 

Skövde 
 Vårt Skövde är inte alldeles identiskt med verklighetens Skövde. I verkligheten  

finns där t.ex. inga oändliga tunnelkomplex med en ond närvaro i, så vitt vi känner 

till. Det kan vara en bra idé att göra klart för spelarna, särskilt om de kommer från 

den här trakten, att det är din bild av Skövde som gäller. Det är du som spelledare 

som bestämmer hur det ser ut, utifrån våra ramar. 

 

 Skövde är en stad med ca 50.000 invånare. Den ligger i Västergötland, alldeles 

intill berget Billingen, och lider av nåt slags underligt storstadskomplex. Detta har 

orsakat byggandet av ett flottigt stadshus i glas, ett hyfsat fult ”resecentrum” istället 

för centralstation, och en önskan att glasa in saker som torg och slalombackar. De 

senare projekten har dock tack och lov lämnats ogenomförda. Ja, det finns alltså en 

slalombacke, som går ner från Billingehus, en stor hotell-  och konferensanläggning. 

På berget står också en hög TV-mast, som man alltid kan se. 

 Stan har ett ganska samlat centrum, kring Hertig Johans torg och en galleria som 

heter Commerce och också innehåller ett McDonalds. Det finns två regementen, T2 

och P4, och därför är det alldeles för mycket militärer i stan. På en kulle nära 

centrum ligger Västerhöjdsgymnasiet, där karaktärerna tillbringade sin gymnasietid. 

 

Caféer och krogar 
Helensgården är ett rätt fint konditoriställe i Helensparken, det enda som återstår an 

Skövdes ursprungsbebyggelse sen branden nån gång på 1700-talet. Här tillbringade 

alla gymnasieungdomar en stor del av sin fritid, delandes på en för evigt varande 

påtår. 

 Citybagaren är ett klassiskt konditori mitt emot kyrkan, med schyssta bakverk. 

 Pim´s är ett ganska nyöppnat café, som också är en bar. Här är fräscht och 

ganska snygg inredning, och gott kaffe. Dessutom kan man köpa Staropramen på fat. 

 Krikelin är ett slags sportsbar, med tung betoning på handboll. Känner man en 

handbollsspelare eller hans bror kan man lugnt gå före i kön. Man kan köpa fem 

Budweiser i en ishink om man vill känna sig tuff och amerikansk. 

 Träffpunkten hette tidigare Hertig Johans Källare, ”Källarn” kallad. Här är det 

riktigt sunkigt, och ett av få ställen som släpper in lumpare. Dels folk kring 18, dels 

medelålders tanter. Har dansgolv. 



 Billingen Plaza ligger i hotell Billingen, mitt emot stationen, ej att förväxla med 

Billingehus, som ju är uppe på berget. Här är som en rätt stor nattklubb med tre 

dansgolv och flera barer. Ganska dyrt. 

 Bogrens Hit går man och festar när man går på gymnasiet. Alltid ganska ung 

kundkrets. Varierande åldersgräns beroende på dag. Ganska stadig 

köttmarknadsstämning mot slutet av kvällen. Bizarrt dansgolv i etager. 

 

 Sammanfattningsvis kan man säga att Skövdes uteliv är rätt uselt. Har man tur 

har något ställe öppet till 02:00, men de stänger oftast vid ett. Det tycks inte finnas en 

bartender som kan blanda ens en bra Tom Collins, och man måste betala inträde 

överallt oavsett om nåt band spelar eller ej. Ska man fika är det Pim´s som känns 

mest okej, det är nog egentligen det enda okej ölstället också, men man kan inte 

dansa där. 

 

Flemming och hans bokhandel 
 Karaktärerna brukade ofta hänga på Flemmings Böcker, en bokhandel på Hertig 

Johans gata, mitt i centrum. Den ägs av Flemming Moritzen, en ganska storvuxen, 

korthårig man i 40-årsåldern. Han är ursprungligen från Danmark, men har bott i 

Sverige i hela sitt liv och det enda som märks av hans ursprung är att han får en rätt 

underlig dansk betoning av orden när han talar med sin mor i telefon. 

 Flemming är en trevlig och glad man som gillar att snacka med sina kunder. Han 

har ett fikabord där man kan sitta och dricka halvtaskigt snabbkaffe, och det sitter 

oftast någon man känner där. Det finns en bunt sådana stamkunder, mestadels yngre 

människor, studerande på gymnasiet eller högskolan, som tillbringar en hel del tid 

vid det bordet. Ibland köper man en bok, ibland går man något ärende åt Flemming, 

köper lunch, fler kaffekoppar eller så. Han slår sig gärna ner med en kopp kaffe 

tillsammans med några av stamkunderna, även om hans samtal hela tiden avbryts av 

att han måste hjälpa någon kund, ofta en av de många pensionärer som handlar i 

butiken. 

 Alla fyra karaktärerna är gamla stamkunder här, och  de går alltid förbi hos 

Flemming när de är i stan. Han har under åren lärt känna dem alla ganska väl, blivit 

god vän med dem. Vissa saker som man inte riktigt kan snacka med sina vänner om, 

som tillexempel att man känner sig osäker på sin utbildning eller liknande, går det att 

tala med Flemming om. Och han bli alltid glad att se en när man kommer och hälsar 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariots Scener 
 
 

Flemmings 
Det är på Flemmings Böcker som karaktärerna har bestämt att de skall träffas. Det är 
höst, lördag och klockan är runt kvart i fem när karaktärerna ungefär samtidigt släntrar 
in hos Flemmings. Affären är ganska liten. Det finns vita bokhyllor utmed väggarna och 
i ett par rader på golvet. På disken står en kassaapparat och en dator, och intill finns 
fikabordet och kaffeautomaten. Kaffet är gratis och vid bordet brukar det alltid sitta 
någon man känner igen. 
 Utbudet hos Flemming är ganska traditionellt för en bokhandel. Mest 
hårdinbunden skönlitteratur, en hel del SF- och fantasypocket och en del facklitteratur 
sorterat hyllvis. Ganska mycket reseguider och några böcker ur dummies - serien (typ 
Windows for dummies). Flemming har dessutom en ganska välsorterad seriehylla, och 
diverse prylar som Star Wars-kalendrar och sånt. 
 
 Här har karaktärerna en möjlighet att kort bekanta och beskriva sig för varandra. 
Det är långlördag i Skövde så Flemming har öppet till halv sex. Vid kaffebordet sitter 
det en ung, glasögonprydd man och läser ur en historiebok. Mats känner igen honom 
som den nuvarande ordföranden i CPU och tycker inte om honom. 
 Flemming själv blir glatt överraskad av gruppens intåg och hälsar med ett friskt 
humör och med frågor om hur allt är och vad de gör tillbaka i stan. du kan plocka in 
kunder som vill handla i butiken om spelarna är trögstartade. Flemming stänger vid 
17:30, och spelarna fortsätter för att fika eller dricka öl. 
 

Att lära känna varandra igen 
 Efter Flemmings har karaktärerna planerat att gå till ett fik eller någon bar för att 
prata och lära känna varandra igen. I denna scen är det viktigast att det framkommer att 
Mats har planerat ett litet äventyr upp till berget Billingen. Annat som kan hända på 
baren är att den som serverar dem är en gammal skolkamrat. Kanske en söt flicka från 
högstadiet som blir lite intresserad av Johan. Det kan bli fel i beställningarna, eller 
bartendern kan vara riktigt usel på att blanda drinkar. Efter en stund beslutar 
karaktärerna att ge sig av. 
 Om det är mycket tid kvar innan filmen skall visas så kan de drabbas av lite 
missöden på vägen till bergrummet t ex kan polisen stanna Mats, tvinga honom att göra 
alko-test eller så måste de åka och tanka. På bensinstationen kan det jobba en gammal 



klasskamrat. Akta dig lite för att överanvända bekanta människor dock, det blir lite 

fånigt om karaktärerna känner varenda en som de möter… 
 

Filmen 
 Filmen visar hur gruppen kommer till bergrummet. De åker bil dit, går en bit 
genom skogen, klättrar över ett staket och går in genom den uppbrutna porten. De går 
runt och undersöker stället och kommer allt längre in i anläggningen. Efter att ha gått 
upp för en gammal rostig stege kommer de fram till en förseglad vägg. Det är uppenbart 
att det är något bakom den. 
 

I berget 
 När spelet börjar igen står karaktärerna vid den förseglade väggen. Mats vill bryta 
ned väggen och de andra hänger förmodligen på. Vid väggen är det inte speciellt kallt 
eller vått. Överallt annars är det droppande vatten, råkallt och smutsigt. Mats kan 
tvärsäkert se att man behöver en stor slägga för att slå ner väggen, och han  har en 
arbetskamrat som han vet har en bra slägga. Så beger man sig ut ur bergrummet och går 
till bilen. 
 Ute har det börjat duggregna, det är mörkt och är höstkallt. Detta är det enda 
tillfälle som spelarna ges att skaffa sig utrustning. Här finns också tillfälle för mycket 
extra rollspelande. T ex kan de gummistövlar som Johan lånat av Mats passa väldigt 
dåligt och han vill åka hem för att skaffa egna. Alex kanske vill köpa folköl. Det finns 
som sagt utrymme för en hel del extra saker. 
 Om de beslutar sig för att åka till Johans föräldrar kommer dessa väldigt gärna att 
vilja hälsa på övriga spelare. Bjuda dem på kaffe och kakor och ställa en massa frågor. 
Speciellt Eva är de intresserade av. "Johan, hon är ju sååå söt, varför är ni inte tillsammans 
fortfarande? Det hade väl varit bra?". Här kan du som spelledare lägga in ganska mycket 
själv. Om de beger sig in mot Skövde centrum för att hämta något kan de uppleva lite 
av lördagskväll i Skövde: fulla militärer och tonåringar. När det gäller släggan så måste 
de åka till Mats arbetskamrat Arne. 
 

Arne Svensson 
 Arne Svensson är 55 år. Faktum är att han fyller år just denna lördag och har en 
liten fest för de närmaste 30 personerna. Om de ringer och frågar om släggan säger han 
att det är lugnt. När de närmar sig Arnes hus, en villa en bra bit från centrum, ser de att 
det brinner marshaller utanför och att det verkar vara ganska mycket rörelse i huset. När 
de ringer på är det ingen som öppnar. 
 När de beslutar sig för att öppna dörren möts de av en ung man i 20 års åldern och 
en kvinna i 45 års åldern. De är tätt omslingrade varandra men bryter hastigt upp när 
dörren öppnas. Den unge mannen, Arnes arga kommunist till son, är ganska irriterad 
över att ha blivit störd. Han kan trilskas en hel del med karaktärerna innan han ropar 
efter sin fader. 
 Så kommer Arne lullande. Han är ganska sliten, skäggstubb, grått rufsigt hår, 
illasittande kostym och märkbart berusad. Mats har ingen aning om att Arne fyller år, 
något som Arne misstänker då han inte fick någon tårta i fredags. Olle, en annan 
medarbetare fick tårta för två veckor sedan när han fyllde år, men inte Arne. Men han är 
ändå ganska gästvänlig och erbjuder spelarna smörgåstårta och bål. Han ger sig inte 
innan de smakat. Därefter hämtar han släggan, men innan han lämnar över den 
namnmärker han den med sin svarta spritpenna. 
 Här kan du som spelledare lägga in en mängd saker. Äldre damer som stöter på 
någon karaktär, kanske Mats. Arne som vill dryfta konflikter på jobbet (Arne har jobbat 
på lagret i 22 år, så han kanske skulle ha varit chef och inte Mats som bara jobbat där i 



två år), sonen som har ett horn i sidan till dem för att de störde, grannar som klagar på 
festen m.m. Det är helt och hållet upp till dig och spelarna hur länge de vill stanna kvar. 
 

Tillbaka till Berget 
 Efter att ha införskaffat all utrustning som behövs ger de sig tillbaka till berget. Det 
har slutat att duggregna när de stiger ut ur bilen men verkar nästan svartare nu. Det 
blåser lite svagt. Först måste de klättra över ett stängsel, som i och för sig är nedvält, 
sedan gå in genom en port som går rakt in i berget. Det är en stor gallerport med 
kamouflagenät framför, och i den finns en mindre gallerdörr vars hänglås brutits upp för 
ett bra tag sedan. Precis innanför den finns gigantiska metallportar som går på räls. De 
är öppna, och ser ut att kunna stå emot vad som helst. 
 Det första rummet är stort, det droppar vatten och är mörkt. Golvet är täckt av 
grovt grus. Efter en stunds traskande finner de den första stegen och klättrar upp till ett 
rum med gamla ventilationsfläktar. Efter att ha gått vidare genom ett par tomma rum 
med kala betongväggar  kommer de fram till den förseglade väggen. 
 

Genom Väggen 
 När karaktärerna börjar slå hål på väggen ekar det i hela bergrummet och väggen 
ger sakta efter. Först ett mindre hål, som snart blir större. Bakom väggen ligger en mörk 
korridor, i slutet av den finns en dörr rakt fram, och så finns det en dörr till vänster och 
höger. När de tittar in eller går in kommer de att känna ett drag runt dem. Som om det 
fanns en öppning lite längre bort och att det är lite av korsdrag. Så fort de kommit in 
försvinner det och de känner det bara en gång. 
 

Berget 
 Hur anläggningen i berget är konstruerad är inte speciellt viktigt egentligen. Vad 
som däremot är viktigt är att det inte blir en känsla av "dungeon" med mängder av rum 
och korridorer. Man kan dela in bergsscenerna i tre steg, som följer den tidslinje som 
finns med tidigare i scenariot och som innehåller tre olika stämningar. 
 

Upptäckarna 
 Precis när karaktärerna har kommit in i anläggningen är stämningen lite 
uppsluppen. De upptäcker saker, och det är spännande att hitta en plats som ingen 
annan varit på. Övergivna logement, tvättrum, putsrum, små kontor och elcentraler. Allt 
är dammigt och det droppar vatten längs väggarna. I taket finns ventilationstrummor, 
ledningar och döda glödlampor, det är rätt lågt i tak. I en del rum finns det övergivna 
prylar. Filtar, fotografier, skor, gamla rostiga k-pistar (helt obrukbara) är saker som man 
kan finna. Det skall vara uppenbart att man lämnat anläggningen i all hast. 
 Försök få spelarna att vandra djupare och djupare in i anläggningen, gärna via flera 
trappor (både i betong och metall). Själva anläggningen är byggd i betong och det 
naturliga berget så miljöerna kan skifta. Det är mörkt överallt och alla elcentraler är helt 
utslagna. De enda ljuskällorna karaktärerna har är sina ficklampor. Fråga därför spelarna 
vad de tar med sig in i anläggningen för de kommer inte kunna gå tillbaka väl de gått in. 
Kanske kan de hitta någon gammal fotogenlampa eller stearinljus om batterierna skulle 
börja ta slut. 
 
 Efter en stunds upptäckande kommer de fram till en dörr som öppnas inåt och 
som är låst. När de bryter ned den (om de inte bryter ned just den första dörren spelar 
inte så stor roll, det är bara att ta en annan låst dörr) finner de en barrikad på insidan. 
Mot dörren står det ett skrivbord och bokhyllor är nedrivna över bokhyllan. Avlägsnar 
de barrikaden finner de ett litet kontor med en dörr. I kontoret finns mängder med 



papper utspridda. Tittar de igenom papprena finner de snabbt att många är oläsliga men 
det går utläsa fragment. 
 Många av papprena verkar vara officiella dokument från försvarsmakten. De är alla 
daterade mellan 1961 och -62. En del av papprena verkar innehålla rutinmässig 
information så som beställande av varor men det finns även många rapporter om 
disciplinära åtgärder. Speciellt från sommaren - hösten 1962, vilket är de senast daterade 
de kan finna. Om du vill kan du använda de handouts som finns. Annars går det lika bra 
att berätta vad som finns i dokumenten. 
 Öppnar de dörren finner de att den är låst från insidan, nyckeln sitter fortfarande i 
dörren. På andra sidan ligger en stor mäss, som kan rymma ett 60-tal personer. På 
borden står det fortfarande en del tallrikar med mat, vad som en gång kan ha varit 
ärtsoppa, nu för gammal för att ens lukta. Här finns det fem dörrar som leder ut och ett 
kök med stora bänkar i rostfritt stål. På en av bänkarna är konserver uppradade. 
Etiketterna har bleknat men om någon öppnar förmodas de innehålla köttgryta. 
 

De vilsna och förvirrade 
 Efter att de har hittat kontoret och mässen kan det vara lämpligt att förvirra 
spelarna. När de väljer att gå tillbaka för att gå in genom någon annan dörr hittar de den 
inte. Om de börjar leta efter trappan som ledde dem ned på detta våningsplan så ligger 
det ett vanligt rum där. Vad som har hänt är att platsen påverkat dem så att de 
omedvetet har förflyttat sig i installationen eller att de helt enkelt inte ser trappan som 
leder upp. Deras synintryck påverkas och dörren till trappan blir en solid vägg. De har 
med andra ord ingen aning om var de är och hur de än gör så hittar de inte tillbaka. Eller 
så hittar de tillbaka till den plats där trappan upp borde vara men den är inte där. 
 Nu har platsen börjat påverka dem rejält. Någon kan tycka att papprena i rummet 
med barrikaderna är omflyttade, dvs att någon har varit där och rört runt. Antagligen 
börjar gruppen att röra sig djupare in i anläggningen. Led dem nedför trappor in i 
förrådsrum med gasmasker och annat. De börjar nu att irritera sig på varandra. 
 Små detaljer som t.ex. vem som får bära släggan eller vem av Johan och Mats som 
får Evas uppmärksamhet blir viktiga. Alex kanske blir så irriterad på Mats att han högt 
yttrar något i stil: "Jag förstår inte vad jag kunde se hos dig Mats, du är så jävla dryg!". Här gäller 
det att du som spelledare lyssnar på gruppen och skapar konflikter. Vems fel är det att vi är 
i den här situationen, egentligen? Genom att placera tankar hos karaktärerna skapar du 
konflikter. Ge dem lappar med intryck som ”Du tycker att Eva har tittat väldigt mycket 
på dig ett tag nu” eller ”Varför måste Johan gnälla så om att han är hungrig hela tiden?”. 
 
 Allt detta sker samtidigt som de blir allt mer bortkollrade. Eftersom du som SL kan 
laborera med tid och rum (dvs att de rör sig utan att vara medvetna om att de rör sig) 
kan du plötsligt ta bort föremål (t ex Arnes slägga, eller någons ficklampa eller jacka) 
från gruppen eller placera dem i ett rum som de inte har ett minne av att ha kommit till. 
Dessa föremål kan de senare stöta på i delar av anläggningen som de inte minns ha varit 
i. De finner spår från likadana skor som de har i korridorer de inte varit i osv. 
Långsamt börjar de även att känna sig iakttagna (kanske är det bara en i gruppen som 
känner detta). Ditt mål som spelledare är här att skapa konflikter mellan spelarna 
samtidigt som du underbygger en långsam kommande känsla av rädsla. De kan uppfatta 
saker som inte är sanna, dvs att du som spelledare ljuger för dem. Efter att Eva har varit 
ensam med Johan en liten stund kan Mats t ex uppfatta att översta knappen på hennes 
tröja inte är knäppt. Vilket den ju var tidigare. 
 På detta vis underbygger du konflikter. I takt med att spänningarna ökar blir spåren 
av det som en gång hänt på anläggningen allt tydligare. Spår av eldstrider, utbrända och 
sönderslagna rum. Torkat blod i tvättrummen och annat som visar på det som hänt. 



Innan nästa stämning eller fas sätter in stöter de kanske på ett lik. Eller en blodig skjorta 
med initialerna LKP. 
 

De rädda och jagade 
 Efter att de funnit ett lik bör händelserna eskalera. Konflikterna blir tydligare. Mer 
uppenbart löjliga. du kan t ex ta med en spelare och ge denne ett skolminne som denne 
retat sig på jättelänge. Platsen påverkar dem allt mer. De börjar att känna sig förföljda, 
paranoida och börjar anklaga varandra för att saker försvinner eller att de är vilsna. I 
ögonvrån kan de se scener från 60-talet utspela sig, t ex hur en soldat stryper en annan. 
 De blir mer känsliga, stingsliga och reagerar med allt starkare handlingar. Försök att 
bygga upp en känsla av att de är förföljda. Ett rum kanske börjar att viska för två av 
karaktärerna. Det kan vara rop på hjälp, snyftningar, böner om förlåtelse osv. De kan 
ana hur skuggorna börjar röra på sig. Sträcker sig efter dem och drar dem in i ett 
mörker. Här är det meningen att gruppen skall bryta samman fullständigt och antingen 
fly i panik eller ge upp. 
 
Enda sättet att klara sig ur anläggningen och undanslippa händelserna och dämpa dem 
är att börja arbeta tillsammans. Att besegra konflikterna, vara förlåtande och bli inriktad 
på att komma därifrån, genom att fokusera på det positiva och en vilja att komma ut. 
Slutar de anklaga varandra kommer händelserna att dämpas och de hittar slutligen 
tillbaka till hålet i väggen. 
 Om de inte inser detta kommer de att till slut slukas av platsen och aldrig komma 
ut. Deras medvetande påverkas så av det som finns där att de slutligen upphör att 
existera som sig själva. Istället kommer de att leva ut starka känslor och slutligen 
försvinna djupt inne i anläggningen. 
 När de kommer ut ur anläggningen är det morgon, starkt ljus och luften känns 
mycket ren. Här är scenariot slut! Observera att det finns en chans att alla i gruppen inte 
kommer ut. Om det bara är en person som arbetar medvetet för att övervinna de starka 
negativa känslorna så kommer bara denna person att hitta ut och då du som SL har 
möjlighet att laborera med spelarnas medvetande är det inget problem att bara en 
kommer ut eller att splittra gruppen om du nu vill det. 
 Men vårt mål är att de tillsammans ska agera så att de inser att det finns en kraft 
utanför dem själva som påverkar dem, och att det ska få dem att hitta vägen ut som 
grupp. Det är trist om gruppen blir uppsplittrad. 
 

Att spelleda ”Halwete va mörkt de ä” 
 Att spelleda det här scenariot kanske inte är helt lätt. Det krävs att du är öppen för 
improvisation och att du lyssnar på vad som händer i gruppen. Detta för att kunna spela 
ut spelarna mot varandra genom att ge dem "falska" förnimmelser. Då anläggningen inte 
är beskriven är det upp till dig att forma den, tänk bara på att det inte blir för mycket gå 
i korridorer och öppna dörrar.  
 Vad du i princip har är en miljö i vilken vissa känslor eller stämningar skall 
upplevas. Det vi har gjort är att ge förslag på vad som kan hända i denna ram. Det är 
sedan upp till dig och din spelargrupp att realisera dessa. 
 Det är mycket viktigt att spelarna på förhand blir informerade om vikten av rollspel 
i detta scenario. Det bygger i stort sett totalt på att man spelar ut karaktärerna mot 
varandra. Är din grupp ett "power"-gäng som effektivt rusar genom saker kommer det 
inte att fungera. De måste spela mot varandra och gestalta konflikterna som skapas 
genom det spelet. De måste även i viss mån skrämma upp varandra.  
 Din roll som SL är att efter det att de gått in i anläggningen skapa stämning, 
skrämma och skapa konflikter. Då det inte finns några NPC:er efter gruppens inträde i 



anläggningen har gruppen bara sig själva och miljön att spela emot. Detta kan vara svårt 
för vissa grupper och därför är det viktigt att de på förhand är med på noterna kring 
rollspelandet. Om du har några frågor kring hur du skall lägga upp ditt rollspelande är 
det lämpligt att prata med konstruktörerna före spelpasset. 
 
 
 
 
 
 
 

Karaktärerna 
 
 

Innan ni börjar spela är det viktigt att du går igenom respektive karaktär enskilt 
med varje spelare, och kollar att han eller hon verkligen fattat karaktären rätt. Här är en 
extra sammanfattning av varje karaktär till dig, och dessutom några punkter som det är 
viktigt att spelaren har fattat. Se också till att de förstår att trots de saker som de kan 
ogilla hos varandra tycker de ändå om att träffas, eftersom de är gamla vänner. 
 

Om Mats till SL 
 Mats är väldigt mycket en tävlingsmänniska. Det är viktigt för honom att ha rätt, 
han kan driva diskussioner i all oändlighet för att få någon att inse vad han vill säga. Och 
det handlar i diskussioner inte om att utbyta åsikter och lära sig något av varandra, utan 
bara om att övertyga om sin egen åsikt. Han vill gärna berätta om saker han vet, är 
mycket faktaorienterad. Har lite problem med att umgås med folk, lite osäker på hur han 
ska bete sig. Anledningen till hans behov att hävda sig ligger mycket i just hans 
osäkerhet på sig själv. 
 Hans nyfikenhet och vilja att utforska saker gör att han kan vara inspirerande att 
umgås med dock. När han släpper lite på prestigen och låter entusiasmen ta över känns 
han genast mycket trevligare. 
 Mats har ingen aning om hur Alex känner för honom. De står varandra dock 
väldigt nära, eller har gjort det i alla fall, eftersom de varit vänner längst av allihop. 
 

- Vill ta kommandot, vara den som kommer med idéer, vara ledare. 
 - Tävlingsinriktad, viktigt att vara först, berätta om hur fort man kan köra bil. 

- Helt inne på att kolla bergrummet noggrant. Skulle inte tveka att bryta upp dörrar 
eller så om det skulle behövas. Stället är ju ändå övergivet. 

 - Om Eva: Intresserad av henne, vet inte vad hon känner för honom. 
- Om Alex: Trots att det nu inte finns mycket gemensamt har de mycket 
tillsammans från förr, mycket nära vänner. 
- Om Johan: Lite rivalitet dels på grund av relationen med Eva och dels på grund av 
att Johan är lyckad. 

 
 
 

Om Alex till SL 
 Alex är den i gruppen som är mest nöjd med sitt liv just nu. Han kom ganska tidigt 
underfund med att det viktigaste i livet är att göra det man tycker är roligt, och har 
försökt leva så. Nu tycker han att det är skönt att kombinera sin konst och sitt 



musikskapande med ett så fysiskt hantverk som riggarjobbet. Han är den som är mest 
avslappnad mot de andra. Att han just har insett att han är bisexuell ser han som odelat 
positivt, och detta skapar en viss spänning hos honom inför Mats. Detta är dock helt 
upp till den som spelar Alex att avgöra hur mycket han vill låta detta märkas. 
 

- Känner ingen direkt press att hålla uppe nån sorts fasad inför de andra. Kan vara 
sig själv. 

 - Rätt positiv överlag, men inte rädd att säga när han ogillar något. 
- Mycket intresserad av att höra av de andra vad de håller på med nu för tiden, vad 
som hänt dem sen gymnasiet. 
- Om Mats: Lite spänd på grund av attraktionen till honom. Kan också störa sig lite 
på hans ständiga sjävhävdelsebehov. 
- Om Johan: Jobbigt att han verkar ha blivit så ytlig. Bra att han verkar ha fått det 
han vill. 
- Om Eva: Tycker mycket om henne som vän. Önskar att hon kunde vara med 
självständig. 

 

Om Eva till SL 
 Eva är den som just nu är minst lycklig. Hon går en utbildning som hon allt mer 
inser att hon inte trivs med, hennes vänner känns alltmer främmande, och hon är inte 
kär i sin pojkvän. Det är inte lätt att inse att den väg man gått spikrakt i hela sitt liv är fel 
väg. Eva är befinner sig i ett läge där hon börjar känna att hon måste förändra sitt liv 
drastiskt, men hon vet ännu inte hur. 

Det känns svårt att erkänna för de andra att det hon varit så tvärsäker på när de 

umgicks visat sig vara fel. Som det verkar nu så tog det alltså slut med Johan i 

onödan, hade hon fått välja igen hade hon kanske flyttat med honom till Göteborg 

och läst något helt annat än mikrobiologi. Möjligen kan hon prata med de andra om 

det här, det vet hon inte ännu. De har ju alla en bild av henne som är flera år för 

gammal, det är svårt att bryta sig ur den bilden. Och Johan, han tycks nu ha blivit 

mycket ytligare än han var förr, hon hoppas att det är något som går över. 

 

- Lite jobbigt att inse att livet inte alls blivit som hon egentligen vill. Svårt att 

erkänna det inför de andra. Håller upp lite av en fasad av att vara lyckligare än 

vad hon egentligen är. 

- Höga förväntningar på att helgen ska bli precis som det var förr, att det ska 

vara lite som att gå tillbaka till den gamla goda vänskapstiden. 

- Om Johan: Hoppas ganska mycket på att kunna ta upp relationen igen. Men 

lite tveksam till att han verkat bli så pass ytlig. 

- Om Alex: Tycker väldigt mycket om honom som vän, kan slappna av med 

honom. Lite rädd att han ska ha blivit förälskad i henne eller så. 

- Om Mats: Kan vara lite jobbig eftersom han måste vara bäst hela tiden. Men 

det är kul att han tar tag i saker och får grejer att hända. 

 

Om Johan till SL 
 Mycket i Johans liv beror på den syn han hade på sitt liv under gymnasietiden. Han 
ville vara en av de häftiga killarna med rätt vänner, men befann sig i själva verket bland 
dem som betraktades som töntar. Och han har haft det jobbigt att kombinera sin nära 
vänskap med de andra tre med den här ganska ytliga livssynen. Nu när han till sist har 
det liv han längtat efter känner han sig ganska nöjd. Han känner inget större behov av 
att, som Mats, prata om sin framgång och hävda sig mot de andra. Möjligen kan han 
tycka att de är lite misslyckade som inte lever ut sin fulla potential. 



 Johan har fortfarande känslor för Eva, men samtidigt passar hon inte alls in i hans 
nuvarande liv. Hon är ganska osäker, känner inte samma sorts människor, och är inte 
det minsta modemedveten. Johan skulle ha svårt att vara tillsammans med henne nu, när 
hans vänner i Göteborg är så pass viktiga för honom. Det här är ett drag hos sig själv 
som han nog inte är särskilt stolt över. 
 
 - Lite stolt över att kunna visa upp sitt nya jag för de andra. 
 - Fortfarande lite jobbigt att förhålla sig till det ”töntiga” i det förflutna. 

- Vill gärna berätta om de projekt han jobbar med just nu, t.ex. dokumentären om 
sopgubbar, inte för att skryta utan för att det intresserar honom så. 
- Om Eva: Fortfarande känslor för henne, men tveksam till att hon verkar ha 
förändrats så lite. 
- Om Mats: Irriterande att han måste tävla hela tiden. Trist att han mest snackar 
men fortfarande är kvar på samma sega jobb. 
- Om Alex: Bra att han verkar göra det han vill i sitt liv, men det känns som om han 
sätter ribban lite för lågt. Borde kanske satsa ordentligt på musiken istället. 

 
 

De fyra som grupp 
 De fyra vännerna har inte träffats allihop sen de gick ut gymnasiet, men innan dess 
umgicks de väldigt mycket, och lärde känna varandra ganska väl. Därför kom de också 
att hitta ett fungerande sätt att umgås som grupp. Mats var den som oftast drog igång 
saker, och de andra hängde på, om än med vissa invändningar ibland. Då de märkte hur 
viktigt det var för honom att få vara ledaren, lät de honom oftast ha den rollen. 
 Eva fungerade ofta som en välbehövlig broms, som kanske hejdade de värsta 
misstagen, och tänkte efter lite mer, medan Alex glatt hängde med på det mesta, för att 
se hur det skulle gå. Johan kom gärna med sarkastiska kommentarer och missade sällan 
en chans att kritisera det som gick fel, men kunde knappast dölja att också han hade lika 
roligt som de andra. 
 När de nu träffas igen vill de nog alla gärna kunna falla in i det här gamla mönstret 
och umgås lika otvunget igen, som om alla de här åren emellan aldrig hade funnits. Men 
det blir säkert svårt, eftersom de alla har förändrats mer eller mindre. Egentligen är det 
kanske mest respektive karaktär som tycker att just han eller hon har förändrats mycket, 
medan de andra är sig ganska lika. Och det är ju så det är, i grunden är de fortfarande 
samma människor. 
 De vill trots allt träffas igen just för att de är gamla vänner som upplevt mycket 
roligt tillsammans, och inte setts på länge. 
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 Du är den ende av er fyra som fortfarande bor kvar i 
Skövde, i en etta ganska centralt. Det är en helt okej stad att bo i, 
även om du kan avundas dina vänner lite, som flyttat härifrån. 
Nu när du har egen lägenhet är det bra, det var värre när du 
bodde med dina föräldrar i radhusområdet Ulveket. De bor kvar 
där fortfarande, du hälsar på dem ganska ofta. Din pappa jobbar 
på Skövde Räddningsskola och din mamma är receptionist på 
sjukhuset. De har väl varit bra föräldrar, men de går dig på 
nerverna efter ett tag, de är ganska trista.  
 Ett tag läste du till systemvetare på Skövde högskola, och 
det gick väl inte helt dåligt, men din studiemotivation var inte 
direkt på topp. Efter ett par terminer hoppade du av och började 
jobba istället. Nu arbetar du hos en hyfsat stor VVS-grossist. Det 
går bra, du har varit där i knappt två år bara, och är redan 
lagerchef. Du fick nog jobbet mycket tack vare att du skapade ett 
helt nytt registersystem för lagret, när den gamle lagerchefen gick 
i pension var du ganska självskriven. Numera går större delen av 
din tid till jobbet. Det är intressant, ni har gott om kunder och 
det gäller att ligga i för att inte halka efter med beställningarna. 
 
 Det är dessutom en bra stämning mellan er som jobbar här, 
och du har ett par riktigt bra arbetskamrater, Ove och Kjell-Åke, 
som du också umgås med på fritiden. Ni brukar gå ut och dricka 
öl på helgerna, oftast är ni på Krikelin eller Plaza. Det trista med 
dem är att de inte alls vill hänga med på sånt som du brukade 
göra med dina gamla vänner. De är inte det minsta intresserade 
av att åka upp till Hållsdammen mitt i vintern och testa 
cyklokarbonladdningar på isen, eller åka ut och paddla kanot 
längs Tidan om sommaren. 
 
 Det är mycket därför du saknar dina gamla vänner, och 
därför det ska bli kul att träffa dem igen. De brukar alltid hänga 
med när du kommer med idéer om saker att göra, även om de 
kanske gnäller lite när det sedan inte blir precis som de tänkt sig. 
Det var nästan alltid du som hittade på kul grejer att göra. Ni var 
mycket ute i naturen kring Skövde, vandrade i skogen och så. 



Eller gick in och kollade övergivna fabrikslokaler, ödehus och 
liknande. Ibland var ni nära att råka illa ut, som när ni tog er in 
på militärt område en gång och nästan åkte fast. Men i alla fall 
fick ni vara med om många spännande händelser, och det var din 
förtjänst. 
 
 Nu när du jobbar har du inte lika mycket tid för ditt tidigare 
största intresse, Unga Forskare. Under gymnasietiden var du 
ordförande i skolans datorförening CPU 3.8, och den var 
ansluten till den rikstäckande föreningen Unga Forskare. Du höll 
kurser ibland på lägerveckor, mestadels om datorprogrammering 
och tillverkning av fyrverkerier och sprängmedel. Förresten är du 
ju äldre nu, det skulle säkert kännas lite konstigt att bara umgås 
med folk i gymnasieåldern. Men det vore kul att ha någon som 
delade ditt intresse för sprängteknik. Du har varit uppe på CPU 
ett par gånger, men det verkar inte vara samma sak längre. Det är 
mycket tristare stämning än när du gick på skolan, och även om 
det är roligt med datorer så känns det tråkigt att det är det enda de 
håller på med. 
 
 Du är en ganska impulsiv person. Om du får ett infall vill du 
genomföra det med en gång, om man tvekar hela tiden får man 
aldrig någonting gjort. Visst, det är klart att du gjort en del 
puckade grejer ibland, men oftast har du roligt, och det är ju det 
som är viktigast. Du är intelligent och bra på att diskutera. Du 
vet mycket, kan alltid komma med information om detaljer i 
diskussioner. Det är viktigt att folk erkänner när du har rätt, det 
har du ju för det mesta, och att de lyssnar på vad du har att säga. 
 Du tycker om nya, tuffa tekniska prylar. Det är bra att du 
tjänar pengar nu, du kan köpa det mesta som du vill ha. Du 
berättar gärna om dina senaste inköp. Nu har du dessutom 
äntligen skaffat bil. Det är en gammal Volvo, en -83:a, den är rätt 
så risig, men fungerar oftast hyfsat. Och det är bra att kunna åka 
vart man vill. Du gillar att köra bil, gärna fort. Du har tagit 
Hallenbergsrondellen i 70, till exempel.  
 Du är alltid nyfiken på det som är nytt. Hittar du någonting 
som verkar outforskat, som du inte känner till sen tidigare, vill du 
alltid ta reda på mer. 
 Du ser dig själv som vetenskapligt sinnad. Det vi kan se och 
mäta är det som finns. Men detta innebär också att det finns 
saker vi ännu inte sett, eller funnit mätmetoder för. 
 

Alex Wiik 
 Du har känt Alex så länge du kan minnas. Ni växte upp 
tillsammans i samma radhusområde, Ulveket. Ni gick i samma 
klass från första till sjätte årskurs i grundskolan. Alex har alltid 
ställt upp på dina idéer hur dumma de än har varit. Alex var nog 
väldigt lik dig fram till gymnasiet då han började att flumma ut, 
klä sig konstigt och lyssna på dålig musik. Nu för tiden verkar 
han inte bry sig om sin framtid alls utan tar allt som det kommer. 



 Han bor i Stockholm nu, jobbar som riggare, reparerar 
segelbåtar, du brukar lite skämtsamt kalla honom ”Riggarn”. Han 
sysslar ganska mycket med musik också, kan spela en massa 
instrument. Och så verkar han hålla på med konst av något slag, 
du vet inte riktigt om det är målning, skulpturer eller så. 
 
 Det som är bäst med Alex, förutom att ni känner varandra 
ganska väl, är att han gör det han vill. Han är som du på så sätt 
att han inte tänker över saker så noga innan han genomför dem. 
Men han verkar inte ta någonting på allvar, när ni diskuterar 
saker kan det kännas som han driver med dig på nåt sätt. Han 
har ingen förmåga att prioritera, du fattar inte riktigt vad han vill 
med sitt liv. 

 
Eva Levau 

 Du var kär i Eva under hela gymnasietiden. Hon var ihop 
med Johan, och du berättade aldrig för någon hur du kände. Ni 
var bra vänner, även om det kunde kännas jobbigt för dig att se 
henne och Johan tillsammans. Frågan är vad som hade hänt om 
de inte varit ihop. Du vet inte om du hade vågat göra något åt 
saken ens då, du kände dig ganska osäker tillsammans med 
flickor på den tiden. Det är bättre nu, även om du inte har riktigt 
lika lätt att umgås med kvinnor som män. Det blir liksom 
problem med att veta vad man ska prata om. 
 Eva var nog den försiktigaste av er fyra. Hon var den som 
hade mest invändningar när du kom med idéer. Men hon hängde 
ändå alltid med, till viss del på grund av Johan, och var ofta 
väldigt entusiastisk när väl hennes inledande tvivel släppt. Eva 
tyckte nog mest om era utflykter i naturen. Hon var fältbiolog 
tidigare. Nu läser hon biologi i Linköping. Hon verkar ha ganska 
klart för sig vad hon vill göra med sitt liv. Och hon är intelligent, 
det kommer att gå bra för henne. 
 
 Ni har inte träffats sen lovet efter studenten, bara pratat på 
telefon ibland. Du vet inte riktigt, är du fortfarande kär i henne? 
Det finns definitivt någonting kvar, men både du och hon har ju 
säkert förändrats en del. Det tog slut mellan henne och Johan 
när de flyttade från stan. Du ser fram emot att träffa henne igen, 
kanske finns det till sist en chans att det blir något mellan er. 
Samtidigt… ingen av de andra vet ju hur du känner. Hur berättar 
man för någon att man varit kär i henne i nästan nio år? 
 

Johan Jacobsson 
 Du och Johan gick i samma klass på högstadiet. Ni brukade 
spela rollspel ihop, ni fortsatte med det också under gymnasiet, 
tillsammans med några andra CPU-medlemmar. Numera har du 
dock laget det intresset på hyllan. Johan var mycket duktig på att 
programmera, det märktes redan första gymnasieåret. Men det 
kändes som om han inte riktigt passade in i datorföreningen. 



Ibland fick du intrycket att han skämdes för er, att han egentligen 
ville vara någon annanstans. 
 
 Johan har alltid verkat veta vart han vill komma. Direkt 
efter studenten flyttade han till Göteborg. Ett tag gick han något 
slags mediekurs på universitetet, men fick rätt snart jobb på en 
reklambyrå. Numera jobbar han på ett multimediabolag, gör 
hemsidor och så. Han verkar dra in ordentligt med pengar. Det 
är lite irriterande att han på ett sätt lyckats bättre än du.  
 Men du har i alla fall vågat vara den du är, och inte lagt all 
din energi på att bli en häftig mediakille med rätt kläder och rätt 
vänner… 
 

Inför helgen 
 Inför helgen har du lovat att hitta på något kul att göra, 
något som påminner om hur det var under er gymnasietid. Och 
du har hittat något riktigt bra. Det finns ett stort bergrum i 
Billingen, det ligger en bit nedanför slalombacken. Tidigare har 
det varit något slags militärt lagerutrymme, förmodligen för 
reservgeneratorer eller så. Numera används det inte. Du hittade 
det lite av en slump, gick in på en liten skogsväg och hittade ett 
staket som var lite sönder. 
 När du gick in, det fanns inga skyltar om att det skulle vara 
förbjudet, kom du till en sorts grottöppning, säkert fem meter 
hög. Där var en stor gallerdörr, men i denna en mindre dörr med 
ett uppbrutet hänglås. Du gick in en liten bit, men det var mörkt. 
Det verkade dock vara väldigt stort också längre in. 
 Och du har hört att militären har en massa underjordiska 
anläggningar i berget, så det kan ju finnas hur mycket som helst 
där inne. Ni ska åka dit med ordentliga ficklampor, din pappa har 
lånat såna från sitt jobb, och kolla, sent på kvällen så att ingen 
råkar få syn på er. Det kommer att bli som ett slags 
upptäcksexpedition, du ser mycket fram emot det. 
 
 Ni har bestämt träff på Flemmings kvart i fem på lördag, 
Johan kunde tydligen inte komma ifrån jobbet tidigare. Det är 
nog bäst att vänta med bergrummet tills det blivit ordentligt 
mörkt, niotiden ungefär. Du tänker att ni kan gå och fika eller 
dricka öl till dess, Flemming stänger nog vid sextiden. Och du 
kan ju knappast dricka nån bärs, ni ska ta din bil till bergrummet. 
 Du hämtade upp Alex med bilen på fredag eftermiddag, 
men han skulle direkt hem till sina föräldrar, så ni hann inte 
snacka nåt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dialogen 
 

Mats, Johan, Eva och Alex sitter och fikar på 
Helensgården en vecka före studentexamen. 
 
 

Johan:  Men alltså, Mats, nu blir det ju inget. Vaktmästaren tog ju 
prylarna. 

Mats:  Det är lugnt, jag har mer hemma. Om vi väntar ett par dagar så 
kommer det att smälla som fan. 

Eva:  Men, eh, är inte det lite dumt. Dom lär ju veta att det är vi, 
och… 

J:  Ja, tänk efter lite Mats. Hur många på skolan känner du som 
precis har blivit ertappade med sprängämnen? 

Alex:  Är inte det lite skit samma, vi går ju ändå ut om en vecka? 
E:  Tänk på betygen! Kommer inte dom att påverkas? 
M:  Om vi åker dit ja. Dom kan ju aldrig bevisa att det är vi bara för 

att dom hittade lite kemikalier i CPU:s lokaler. Vem som helst 
kan ju ha lagt det där. Som en sån där sammansvärjning eller nåt. 
Fattar inte varför dom alltid skall skylla på oss. 

A:  Att dom skyller på er kan man ju förstå, men jag var ju inte ens 
med… 

J:  Ja, jag undrade också varför dom kallade upp dig till rektorn. 
M:  Precis! Dom vet inte om att det var vi. Dom bara chansar! 

Fumlar i mörkret! 
E:  Famlar i mörkret menar du? 
M:  Nej, man kan faktiskt precis lika gärna säga fumlar. 
J:  Jag vet bestämt att det heter famlar. 
M:  Dom flesta kanske säger så, men jag vet många som säger 

fumlar, och ni fattar ju vad jag menar. 
A:  Skit samma, jag tycker ändå att det är lite roligt att bli uppkallad 

till rektorn, det är första gången det händer mig. 
J:  Tror ni folk kommer få reda på att dom misstänker oss? 
E:  Hoppas inte det. 
M:  Jag fattar inte att dom gör en så stor affär av det. Det hände ju 

inget och jag har full koll på hur man bygger bomber. Det fanns 
aldrig den minsta risk, vet du vad som behövs för att antända 
magnesium och kaliumpermanganat? 

A:  Men vad var det ni hade tänkt spränga egentligen? 
M:  Ett stor jävla hål bara! I backen nedanför skolan. Sån jävla smäll! 
A:  Men varför då? 
E:  Det kanske inte var en så bra idé? 
J:  Nej, inte om man lämnar alla prylar framme så att till och med en 

puckad vaktmästare kan hitta dem….. 
M:  Det var inte mitt fel. Jag skulle bara hämta lite kaffe. 
J:  Ja, det är ju inte mycket att göra åt. Om Mats kommer med en 

idé så går det ju åt helvete förr eller senare. 
E:  Men vaddå, vad menar du? 



J:  Ja, ta det här med Billingeleden till exempel. Det var väl inte så 
där jättelyckat? 

A:   Fast det är det nog bara du som tycker. Det var väl en av Mats 
bättre idéer? Jag tyckte det var helt okej. 

E:  Ja, det var jättefint. Bra väder, sommar och en massa vacker 
natur.  

M:  Var det inte romantiskt att ni fick sova tillsammans under 
stjärnhimlen, du och Eva? 

E:  Ja, var det inte det? 
J:  Eh, jo det är klart. Men det var ju så kallt och obekvämt på 

morgonen, dessutom hade vi ju två mil kvar att gå. Var det 
nödvändigt att gå hela Billingeleden? Och vems idé var det 
egentligen att ta med barkis till frukost? 

A:  Jo men alltså, det var ju billigt i alla fall. Bara lite torrt kanske… 
E:  Och tänk på den vackra utsikten över hagarna när vi gick hem på  

morgonen. 
J:   Fem på morgonen ja. 
M:  Det kanske var lite tidigt… 
A:  Men vi vaknade ju då. Vad skulle vi gjort? Det fanns ju inte så 

mycket annat att göra än att börja gå. 
J:  Det var väl kanske okej då. Men jag skulle ju inte göra om det. 
E:  Men om du tänker efter lite. Hur många av Mats idéer skulle du 

vilja göra om så här i efterhand? 
A:  Fast ni får väl ändå erkänna att det alltid händer oväntade saker. 

Dessutom får vi en massa bizarra minnen. Man kan ju skratta åt 
det så här efteråt. 
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 Du bor i Stockholm nu. Det är bra, för här händer mycket 
och du har många vänner. Det är trist med all betong och asfalt, 
dock. En av fördelarna med radhusområdet hemma i Skövde var 
att det alltid var nära till naturen. Dina föräldrar bor fortfarande 
kvar där, och nu när de äntligen insett att det inte är nån idé att 
försöka få dig att skaffa en ”vettig utbildning” är det ganska 
skönt att åka dit och hälsa på ibland. Din pappa är biologilärare 
på gymnasiet och din mamma jobbar som läkare. Det är nog från 
dem du fått ditt intresse för naturen. 
 Efter gymnasiet reste du runt i Asien i ett halvår, sen bodde 
du i Barcelona ett tag. Det var skönt att vara av med skolan. Du 
gick estetisk linje, och visst, det var väl rätt okej ibland, men det 
var så mycket som kändes fullständigt onödigt. Du lär dig hellre 
det som du har nytta av och är intresserad av än att sitta i en 
skolbänk och lyssna på nån lärare som snackar om prylar du 
aldrig kommer att få användning av. 
 Det bästa med skolan var dina polare. Ni gjorde mycket kul 
ihop, och de var nog egentligen enda anledningen till att du inte 
hoppade av. Du var med i skolans dataförening, CPU 3.8, mest 
på grund av att där fanns en kaffebryggare och en bekväm soffa. 
Och så kunde man spela spel på datorerna. 
 
 Du kom till Stockholm i somras, tänkte att det kunde vara 
trevligt att bo där ett tag. När du gick utmed en kaj och kollade 
lite på båtarna stötte du ihop med en tjej i blåställ som såg ut att 
jobba där. Du frågade om hon visste nåt ledigt jobb, och hon sa 
att hennes pappa var riggare, och hans ende anställde just hade 
sagt upp sig. Så nu har du jobbat som riggare i ett knappt halvår. 
Det är skönt med ett sånt riktigt hantverksjobb. Du klättrar i 
master och byter ut linor, du gör fendrar, firman åtar sig allt som 
har med segelbåtar att göra. Och chefen, Göte, är en schysst 
kille, har varit på sjön i många år och drar alltid vilda historier 
från den tiden. Det går alltid att komma ifrån om man inte har 
tid att jobba, och nu när dagarna börjar bli kalla bjuder han gärna 
på ett järn till lunchen. Han hjälpte dig hitta lägenhet, en etta vid 



Zinkens Damm. Och du har tid över till musiken och ditt 
målande. 
 Musiken är det som känns viktigast för dig. Du har en 
naturlig talang för det, du tycker om att lära dig spela nya 
instrument, har spelat i flera band, kan spela gitarr, trummor, 
flöjt, sitar… Du spelar för att det är roligt, visst vore det kul att 
kunna leva på det, men du trivs som det är nu, det funkar bra 
med riggarjobbet. 
 
 Du tar dagen som den kommer. Det är ingen poäng i att 
hålla på och oroa sig och stressa, allting ordnar sig ändå alltid 
förr eller senare. Du gör det du tycker är roligt, och försöker att 
strunta i vad folk förväntar sig av dig så mycket det går. Du är 
nöjd med ditt liv just nu. Om du plötsligt skulle känna att du 
behövde göra något annat, resa nånstans, så skulle du göra det. 
Du känner dig inte direkt bunden till någonting, utom  då dina 
vänner. 
 Du har ingen flickvän just nu, det tog slut med den senaste, 
Hanna, strax innan du kom till Stockholm. Dessutom har du, 
under det här senaste halvåret, insett att du inte bara är 
intresserad av flickor. Du kan inte riktigt fatta att du inte insett 
tidigare att du är bisexuell. När du tänker tillbaka på dit liv känns 
det ganska självklart, och det är inget du är direkt missnöjd med, 
snarare tvärtom. Än så länge har du inte gjort något mer intimt 
än kysst en kille på en fest, det här känns rätt nytt för dig. Ingen 
av dina vänner vet om det. Och även om du försöker att strunta i 
vad folk tycker om dig… Du är lite osäker på hur de skulle ta 
det, särskilt Mats, som du känt längst. 
 

Mats Granberg 
 Du har känt Mats så länge du kan minnas. Ni växte upp 
tillsammans i samma radhusområde, Ulveket. Ni gick i samma 
klass från första till sjätte årskurs i grundskolan. Mats var alltid 
den som kom med puckade idéer, och du hängde alltid på. Ni 
var nog ganska lika fram till gymnasiet, när han blev mycket 
stelare och tråkigare. Han började ta saker på alldeles för stort 
allvar, och gnällde på dig för att du inte gick in tillräckligt för din 
utbildning. 
 Men han kom fortfarande med lika galna och roliga idéer. 
Det kunde vara allt ifrån någon utflykt i trakten där ni sov under 
bar himmel, till den där gången då ni nästan åkte fast för att ni 
tagit er in på militärt område. Och även om det sällan blev riktigt 
som han tänkt sig, hade ni alltid jävligt kul. Du var med i CPU 
mycket för att Mats ville det, datorer har aldrig intresserat dig. 

 

 Du har inte träffat Mats sen gymnasiet, och nu, med dina 

nya erfarenheter, ser du honom lite i ett annat ljus. Även om 

han kan vara ganska dryg, ska alltid skryta med sina prylar, 

alltid ha rätt i diskussioner, så… Han har ett slags charm, han 

kan vara så spontan, något pojkaktigt liksom… Du vet inte 

riktigt hur det kommer att kännas att träffa honom igen, men 



om han fortfarande är sig lik, så kommer du förmodligen att 

känna dig attraherad av honom. Och du är inte helt säker, men 

Mats är nog inte den minst homofoba killen i världen… 

 

Eva Levau 
 När du gick med i fältbiologerna under högstadietiden lärde 
du känna Eva. Ni kom bra överens med en gång, men det var 
inte förrän under gymnasietiden som ni började umgås utanför 
fältbiologerna. Hon var nog med i CPU mest på grund av att 
hon var tillsammans med Johan. Hon var den som oftast kom 
med invändningar när Mats ville dra med er nånstans, men när ni 
väl kom iväg verkade hon alltid har roligt, särskilt när det gällde 
utflykter i naturen eller så. 
 
 Det som är trist med Eva är att hon oroar sig alldeles för 
mycket för framtiden. Du tror att hon började läsa biologi i 
Linköping delvis på grund av sitt miljöintresse, men mest för att 
hennes föräldrar förväntade sig att hon skaffade en ordentlig 
utbildning. Ni har pratat lite på telefon på sista tiden, även om 
hon säger att hon trivs där låter hon inte riktigt ärlig när hon 
säger det. 
 Du hade också krav från dina föräldrar, men fick dem att 
förstå att det är viktigast för dig att du gör det du tycker om. Eva 
skulle behöva stanna upp och fundera över vad hon själv vill, 
istället för att försöka leva upp till alla andras bild av henne. 
 

Johan Jacobsson 
 Du lärde känna Johan via Mats, de gick i samma klass på 
högstadiet. De brukade spela rollspel ihop, du var med lite 
ibland. Men det var först i gymnasiet som du, Mats, Eva och 
Johan började tillbringa större delen av er tid tillsammans. Johan 
var nog den ende som var riktigt duktig på att programmera. 
 Fast han passade ändå inte riktigt in i datorföreningen. 
Ibland kändes det som om han skämdes för sitt umgänge, som 
om han egentligen ville ha ett mindre ”töntigt” liv. Men när det 
bara var ni fyra slappnade han oftast av och var mer sig själv. 
Han var alltid väldigt kvicktänkt, hade alltid koll, och det hände 
mer än en gång att han fick hitta nån snabb lösning på problem 
som Mats hade satt er i. 
 Johan hade väldigt klart för sig redan då vart han ville efter 
gymnasiet. Och det är väl dit han kommit nu. Direkt efter 
studenten flyttade han till Göteborg. Ett tag gick han något slags 
mediekurs på universitetet, men fick rätt snart jobb på en 
reklambyrå. Numera jobbar han på ett multimediabolag, gör 
hemsidor och så. 
 
 Från det lilla du snackat med Johan låter det som om han är 
ganska nöjd. Men det känns som om han värderar helt fel saker. 
Förut verkade det inte så viktigt för honom med rätt kläder, rätt 
vänner, rätt jobb och gott om pengar. Du hoppas att han kan bli 



lite mer den han var förr när ni nu ska träffas igen, för annars 
kan det nog bli jobbigt att stå ut med honom.  
 

Inför Helgen 
 Mats har lovat att hitta på nåt kul till helgen. Han har 

snackat om nåt stort bergrum som man kan utforska, ni ska gå 

dit på natten med ficklampor. Det låter ganska roligt, det kan 

nog bli lite som det brukade vara förr. Du ser mycket fram 

emot att få träffa de andra igen, att se hur de har förändrats. 

Eva är den du snackat mest med, Mats har du bara hört av som 

hastigast och Johan har du inte pratat med alls. Det vore lite 

trist om de alla var exakt som när ni sist sågs, men samtidigt 

lite skönt, att veta precis var man har folk. 

  

 Ni har bestämt träff på Flemmings nån gång innan fem på 

lördag. Johan kunde tydligen inte sluta jobba innan dess. Sen 

ska ni nog ut och dricka bärs innan ni åker till det där 

bergrummet. Det ska bli roligt att träffa Flemming också, det 

var ett tag sen du var hemma i Skövde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dialogen 
 

Mats, Johan, Eva och Alex sitter och fikar på 
Helensgården en vecka före studentexamen. 
 
 

Johan:  Men alltså, Mats, nu blir det ju inget. Vaktmästaren tog ju 
prylarna. 

Mats:  Det är lugnt, jag har mer hemma. Om vi väntar ett par dagar så 
kommer det att smälla som fan. 

Eva:  Men, eh, är inte det lite dumt. Dom lär ju veta att det är vi, 
och… 

J:  Ja, tänk efter lite Mats. Hur många på skolan känner du som 
precis har blivit ertappade med sprängämnen? 

Alex:  Är inte det lite skit samma, vi går ju ändå ut om en vecka? 
E:  Tänk på betygen! Kommer inte dom att påverkas? 
M:  Om vi åker dit ja. Dom kan ju aldrig bevisa att det är vi bara för 

att dom hittade lite kemikalier i CPU:s lokaler. Vem som helst 
kan ju ha lagt det där. Som en sån där sammansvärjning eller nåt. 
Fattar inte varför dom alltid skall skylla på oss. 

A:  Att dom skyller på er kan man ju förstå, men jag var ju inte ens 
med… 

J:  Ja, jag undrade också varför dom kallade upp dig till rektorn. 
M:  Precis! Dom vet inte om att det var vi. Dom bara chansar! 

Fumlar i mörkret! 
E:  Famlar i mörkret menar du? 
M:  Nej, man kan faktiskt precis lika gärna säga fumlar. 
J:  Jag vet bestämt att det heter famlar. 
M:  Dom flesta kanske säger så, men jag vet många som säger 

fumlar, och ni fattar ju vad jag menar. 
A:  Skit samma, jag tycker ändå att det är lite roligt att bli uppkallad 

till rektorn, det är första gången det händer mig. 
J:  Tror ni folk kommer få reda på att dom misstänker oss? 
E:  Hoppas inte det. 
M:  Jag fattar inte att dom gör en så stor affär av det. Det hände ju 

inget och jag har full koll på hur man bygger bomber. Det fanns 
aldrig den minsta risk, vet du vad som behövs för att antända 
magnesium och kaliumpermanganat? 

A:  Men vad var det ni hade tänkt spränga egentligen? 
M:  Ett stor jävla hål bara! I backen nedanför skolan. Sån jävla smäll! 
A:  Men varför då? 
E:  Det kanske inte var en så bra idé? 
J:  Nej, inte om man lämnar alla prylar framme så att till och med en 

puckad vaktmästare kan hitta dem….. 
M:  Det var inte mitt fel. Jag skulle bara hämta lite kaffe. 
J:  Ja, det är ju inte mycket att göra åt. Om Mats kommer med en 

idé så går det ju åt helvete förr eller senare. 
E:  Men vaddå, vad menar du? 



J:  Ja, ta det här med Billingeleden till exempel. Det var väl inte så 
där jättelyckat? 

A:   Fast det är det nog bara du som tycker. Det var väl en av Mats 
bättre idéer? Jag tyckte det var helt okej. 

E:  Ja, det var jättefint. Bra väder, sommar och en massa vacker 
natur.  

M:  Var det inte romantiskt att ni fick sova tillsammans under 
stjärnhimlen, du och Eva? 

E:  Ja, var det inte det? 
J:  Eh, jo det är klart. Men det var ju så kallt och obekvämt på 

morgonen, dessutom hade vi ju två mil kvar att gå. Var det 
nödvändigt att gå hela Billingeleden? Och vems idé var det 
egentligen att ta med barkis till frukost? 

A:  Jo men alltså, det var ju billigt i alla fall. Bara lite torrt kanske… 
E:  Och tänk på den vackra utsikten över hagarna när vi gick hem på  

morgonen. 
J:   Fem på morgonen ja. 
M:  Det kanske var lite tidigt… 
A:  Men vi vaknade ju då. Vad skulle vi gjort? Det fanns ju inte så 

mycket annat att göra än att börja gå. 
J:  Det var väl kanske okej då. Men jag skulle ju inte göra om det. 
E:  Men om du tänker efter lite. Hur många av Mats idéer skulle du 

vilja göra om så här i efterhand? 
A:  Fast ni får väl ändå erkänna att det alltid händer oväntade saker. 

Dessutom får vi en massa bizarra minnen. Man kan ju skratta åt 
det så här efteråt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Eva 

Levau 
 

 

 
 

 
24 år. 

Medellång. 

Långt, rött hår. 

Praktiska, sköna kläder. 

 

 

 

 Ibland tänker du att du kanske är lite tråkig, men 

egentligen är du väl som de flesta andra. Du har i mångt och 

mycket följt den plan som sedan länge legat fast. Gå i skola, få 

bra betyg, börja naturvetenskaplig linje på gymnasiet, få bättre 

betyg, börja läsa på universitet, få jobb, man och barn, för att 

till sist gå i pension och spendera resten av din tid i något 

trivsamt litet torp i skogen.. Du har kommit ungefär halvvägs 

på vägen, just nu läser du mikrobiologi på högskolan i 

Linköping. Dina föräldrar kommer härifrån, och det har alltid 

varit självklart att du skulle studera här.  

 Det värsta med att flytta var att det tog slut med din 

gymnasiekärlek, Johan Jacobsson. Han flyttade till Göteborg 

för att jobba med media och ni var överens om att det inte 

skulle funka med ett förhållande på distans. Linköping är inte 

dåligt, men det är inte jättebra heller. Dessutom är väl kanske 

mikrobiologi inte världens roligaste ämne. Om det funnits tid 

hade det nog varit roligt att ströläsa lite mjukare ämnen som 

filosofi eller varför inte konstvetenskap. Inte för att du är 

speciellt duktig på att måla eller så, men det hade varit skönt 

att få slappna av med något som inte var lika strikt och inrutat. 

 Dina föräldrar har båda akademikerbakgrund. Mamma, 

Inger, har precis blivit chef på stadsbiblioteket i Skövde efter 

att ha jobbat där i snart 20 år. Pappa, Gustav, är advokat och 

har egen juristbyrå. Du har alltid känt en stark press från dina 

föräldrar att läsa även om det inte har funnits några uttalade 

krav. Det samma gäller för val av ämne, de har alltid talat om 

hur duktig du är på matte, och hur du säkert kommer att bli en 

framstående forskare. 

 

 Även om du pluggat rätt hårt så har det funnits tid över 

för vänner och intressen. Redan som liten var du 

naturintresserad, med början i Mulleskolan, och på senare tid 

kom du att engagera dig i Fältbiologerna.  Du trivs väldigt bra 



ute i det fria, känner dig hemma i skogen. Där får du en chans 

att ensam vandra, tänka och hämta ny styrka för att gå vidare. 

Skogen har alltid varit din fristad och du tycker mycket om 

friluftsliv, du älskar att göra utflykter och övernatta ute i 

skogen. Det kan man nog se på dig, du klär dig helst i 

praktiska och sköna kläder. 

 Din gymnasietid gick ganska lätt och smärtfritt. För dig 

var gymnasiet mest ett steg på vägen mot högre studier. 

Kanske gick det så lätt för att du träffade Johan, och äntligen 

fick en stadig pojkvän. Via honom träffade du Mats och Alex, 

och det var han som drog med dig i skolans datorförening 

CPU 3.8. Det var ganska bra för ni hade en egen lokal där man 

kunde sitta på raster och efter skolan. 

 Föreningslokalen blev en tillflyktsort, bort från tvånget att 

plugga och en möjlighet att göra lite galna saker. Oftast var det 

Mats som kom på idén och sedan hängde ni andra på, ibland 

ångrade man sig efteråt men det var alltid roligt under tiden.  

 

 Ditt nuvarande liv känns inte helt lyckligt. Du har en 

pojkvän, Ola, men han är ganska trist och du har allvarliga 

funderingar på att dumpa honom. Ni träffades genom skolan, 

och han är alldeles för inne i studentlivet för att vara det 

minsta spännande. Kanske är det fortfarande tankarna på 

Johan som gör att du inte kan gå vidare. 

 Skolan är ofta ganska tråkig och du har inga vänner som 

känns riktigt nära, bara studiekamrater och folk från 

studentkorridoren. Det skall bli skönt att komma bort ifrån allt 

och träffa Johan, Mats och Alex. Få skratta åt gamla minnen 

och kanske uppleva något nytt spännande. 

 

Mats Granberg 
 Mats har alltid varit lite jobbig, det känns som om han 

måste veta bäst hela tiden. Det kan vara lite segt att snacka 

med någon som hela tiden måste rabbla en massa fakta. Men 

han har också varit en god vän som genom sitt energiska sätt 

sett till att du fått det roligt. Han är handlingskraftig och vill 

göra saker. Problemet är väl att han kanske borde tänka efter 

lite innan han rusar iväg. 

 Ett stort intresse är sprängmedel, han verkar gilla allt som 

smäller. En hel del av det han drog med er på gick ut på att 

spränga saker, och det blev lätt lite för mycket. Å andra sidan 

var det nog hans förmåga att göra saker utan att tänka efter, 

och att dra med folk i det, som gjorde att ni fyra fick en så nära 

vänskap. 

 Egentligen är det konstigt att Mats bor kvar i Skövde. 

Hans tävlingsinstinkt borde ju fått honom att hitta ett lite mer 

statusfyllt jobb än på en VVS-firma. Fast nu när han har ett 

fast jobb är det säkert svårt att ta tag i sitt liv och göra något 

nytt. Det är ju ganska mycket så du själv har det… 

 



 
 
 
Alex Wiik 

 Alex är en person som du verkligen tycker om. Han har 

en egen stil och gör det som han vill utan att bry sig om vad 

andra tycker. På många sätt önskar du att du var lite mer som 

Alex, mer självständig. Ni lärde känna varandra i 

fältbiologerna på högstadiet, men började inte umgås utöver 

det förrän ni alla fyra var med i CPU. Han och Mats är de av er 

som känt varandra längst, de har växt upp tillsammans. Han 

var nog med i dataföreningen mest på grund av kaffebryggaren 

och soffan, men det mesta ni gjorde där hade ju ändå inget 

med datorer att göra. 

 Alex var den som mest okritiskt hängde på Mats idéer. 

Han brydde sig inte så mycket om ifall det inte blev som ni 

tänkt, han hade lätt att hitta det roliga i de flesta situationer. 

 En gång i tiden kanske det kunde ha blivit något mellan 

er. I Slutet av nian verkade han lite intresserad av dig men då 

Johan kom in i bilden hände det inget. Alex bor i Stockholm 

nu, jobbar med att laga segelbåtar, och sysslar mycket med 

musik. Det är skönt att prata med honom, du får en känsla av 

att allting kommer att ordna sig. Hoppas bara att han inte är 

intresserad av dig som något annat än en vän. Ni har pratat den 

del på telefon på sista tiden. 

 

Johan Jacobsson 
 Johan var din första riktiga kärlek, och ni träffades i 

början av gymnasietiden. Du följde med några vänner på en 

ekonomfest och Johan var där. Du blev genast intresserad, 

kanske för att han var så märkbart nervös, fast det skulle han 

aldrig erkänna själv. Du misstänker att han spanat in dig en 

längre tid innan han vågade ta steget. Själv hade du aldrig lagt 

märke till honom före den kvällen. Visst har det funnits 

pojkvänner men ingen som varit riktigt på allvar. Men Johan 

var du verkligen kär i. Han var intelligent och rolig, och 

dessutom väldigt snygg. 

 När det var klart att Johan inte skulle flytta till Linköping 

efter skolan tog förhållandet naturligt slut. Han ville något 

annat. Flytta till Göteborg och jobba med media, typ. Er 

kontakt har gått via hälsningar från gemensamma vänner och 

på så vis vet du att han lyckats rätt bra. 

 

 Johan har alltid varit målinriktad, och verkat lite missnöjd 

med sin tillvaro. Han vill uppnå saker. På många vis är han 

väldigt olik dig, men kanske också ganska lik. Ni har båda 

varit i en situation där ni velat något annat. Skillnaden är att 

han nått sitt mål. Men efter vad du har hört så tycks han ha 

blivit mer ytlig. Man kanske måste vara det inom media, vad 



nu media är för något, du vet nämligen inte exakt vad det är 

Johan sysslar med, nånting med hemsidor. 

 Du ser fram emot att få träffa honom igen. Ert förhållande 

tog ju ganska tvärt slut, och det känns som om det kan finnas 

en möjlighet att fortsätta där ni slutade. Fast det är klart, det är 

ju inte alls säkert att Johan tycker det. 

 

Inför helgen 
Mats har lovat att hitta på nåt kul till helgen. Han har snackat 

om nåt stort bergrum som man kan utforska, ni ska gå dit på 

natten med ficklampor. Det låter ganska roligt, det kan nog bli 

lite som det brukade vara förr. Det känns bra att få träffa de 

andra igen, särskilt Johan. Han är den ende du inte alls har 

pratat med på länge. Du har inte berättat för någon av de andra 

om Ola, din pojkvän. Och du har sagt till Mats och Alex att du 

trivs bra i Linköping, att det är bra i skolan. Det skulle kännas 

trist om de tyckte att du hade misslyckats, att du är tveksam till 

om du egentligen alls lever det liv du vill leva. 

Ni har bestämt träff på Flemmings kvart i fem på lördag, Johan 

kunde tydligen inte komma tidigare än så. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dialogen 
 

Mats, Johan, Eva och Alex sitter och fikar på 
Helensgården en vecka före studentexamen. 
 
 

Johan:  Men alltså, Mats, nu blir det ju inget. Vaktmästaren tog ju 
prylarna. 

Mats:  Det är lugnt, jag har mer hemma. Om vi väntar ett par dagar så 
kommer det att smälla som fan. 

Eva:  Men, eh, är inte det lite dumt. Dom lär ju veta att det är vi, 
och… 

J:  Ja, tänk efter lite Mats. Hur många på skolan känner du som 
precis har blivit ertappade med sprängämnen? 

Alex:  Är inte det lite skit samma, vi går ju ändå ut om en vecka? 
E:  Tänk på betygen! Kommer inte dom att påverkas? 
M:  Om vi åker dit ja. Dom kan ju aldrig bevisa att det är vi bara för 

att dom hittade lite kemikalier i CPU:s lokaler. Vem som helst 
kan ju ha lagt det där. Som en sån där sammansvärjning eller nåt. 
Fattar inte varför dom alltid skall skylla på oss. 

A:  Att dom skyller på er kan man ju förstå, men jag var ju inte ens 
med… 

J:  Ja, jag undrade också varför dom kallade upp dig till rektorn. 
M:  Precis! Dom vet inte om att det var vi. Dom bara chansar! 

Fumlar i mörkret! 
E:  Famlar i mörkret menar du? 
M:  Nej, man kan faktiskt precis lika gärna säga fumlar. 
J:  Jag vet bestämt att det heter famlar. 
M:  Dom flesta kanske säger så, men jag vet många som säger 

fumlar, och ni fattar ju vad jag menar. 
A:  Skit samma, jag tycker ändå att det är lite roligt att bli uppkallad 

till rektorn, det är första gången det händer mig. 
J:  Tror ni folk kommer få reda på att dom misstänker oss? 
E:  Hoppas inte det. 
M:  Jag fattar inte att dom gör en så stor affär av det. Det hände ju 

inget och jag har full koll på hur man bygger bomber. Det fanns 
aldrig den minsta risk, vet du vad som behövs för att antända 
magnesium och kaliumpermanganat? 

A:  Men vad var det ni hade tänkt spränga egentligen? 
M:  Ett stor jävla hål bara! I backen nedanför skolan. Sån jävla smäll! 
A:  Men varför då? 
E:  Det kanske inte var en så bra idé? 
J:  Nej, inte om man lämnar alla prylar framme så att till och med en 

puckad vaktmästare kan hitta dem….. 
M:  Det var inte mitt fel. Jag skulle bara hämta lite kaffe. 
J:  Ja, det är ju inte mycket att göra åt. Om Mats kommer med en 

idé så går det ju åt helvete förr eller senare. 



E:  Men vaddå, vad menar du? 
J:  Ja, ta det här med Billingeleden till exempel. Det var väl inte så 

där jättelyckat? 
A:   Fast det är det nog bara du som tycker. Det var väl en av Mats 

bättre idéer? Jag tyckte det var helt okej. 
E:  Ja, det var jättefint. Bra väder, sommar och en massa vacker 

natur.  
M:  Var det inte romantiskt att ni fick sova tillsammans under 

stjärnhimlen, du och Eva? 
E:  Ja, var det inte det? 
J:  Eh, jo det är klart. Men det var ju så kallt och obekvämt på 

morgonen, dessutom hade vi ju två mil kvar att gå. Var det 
nödvändigt att gå hela Billingeleden? Och vems idé var det 
egentligen att ta med barkis till frukost? 

A:  Jo men alltså, det var ju billigt i alla fall. Bara lite torrt kanske… 
E:  Och tänk på den vackra utsikten över hagarna när vi gick hem på  

morgonen. 
J:   Fem på morgonen ja. 
M:  Det kanske var lite tidigt… 
A:  Men vi vaknade ju då. Vad skulle vi gjort? Det fanns ju inte så 

mycket annat att göra än att börja gå. 
J:  Det var väl kanske okej då. Men jag skulle ju inte göra om det. 
E:  Men om du tänker efter lite. Hur många av Mats idéer skulle du 

vilja göra om så här i efterhand? 
A:  Fast ni får väl ändå erkänna att det alltid händer oväntade saker. 

Dessutom får vi en massa bizarra minnen. Man kan ju skratta åt 
det så här efteråt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Johan 

Jacobsson 
 

 

 

 

 
24 år. 

Medellång. 

Mellanblont, halvlångt hår. 

Snygg. Koll på kläder. 

 

 

 

 Du flyttade till Göteborg ganska snart efter gymnasiet. 

Det kändes otroligt skönt att lämna tiden i Skövde bakom sig. 

Det är väl i och för sig inget fel på Skövde, men det är alldeles 

för litet. Inte bara storleksmässigt, människorna är så otroligt 

begränsade. Man utvecklas inte i Skövde, man är snarare nöjd 

i Skövde, och det räckte inte alls för dig. Du ville ha mer än ett 

standardjobb, hund, bil, radhus och en trist fru med tillhörande 

barn. Du vill vara respekterad, kunnig och i ständig utveckling. 

Du vill inte bli som dina föräldrar. De bor kvar i Dälderna, ett 

villaområde som är exakt som alla villaområden. Mamma, 

Lisbeth, är sjuksköterska och pappa, Anders, jobbar på SE-

banken. 

 

 Efter att ha läst en termin media på Skövde Högskola 

beslöt du att hoppa av utbildningen och flytta till Göteborg. Nu 

arbetar du på mediaproduktionsbolaget ”Fedup”. Du startade 

det tillsammans med ett par polare just när du kommit till stan, 

och ni hade tur. Främst tack vare din förmåga att snacka fick 

ni ett stort kontrakt på hemsidor åt ett stort danskt 

cementföretag. Och ni har fortsatt att arbeta för dem, senast 

med multimediapresentationer av deras arbete med 

Öresundsbron. Efter hand har ni ökat ut verksamheten, idag 

har ni fem anställda och har gott om arbete, ni har byggt upp 

ett bra rykte. IT-jobbet är det som ger pengar, men ni har även 

gjort en dokumentärfilm för SVT om sopgubbar (den skall 

sändas under våren, så gott som säkert). 

 

 Ibland känns det som om du slösar bort dina talanger. 

Egentligen borde ni kanske satsa fullt ut på film, men du inser 

att det skulle vara ekonomiskt omöjligt, trots att 

dokumentärfilm är det du egentligen vill arbeta med. 

 I Skövde var det kanske inte så många som visste vem du 

var, men de som gjorde det hade en tydlig bild av dig. I 

Göteborg kunde du börja om, bygga upp en ny identitet, mer 



vara den som du alltid velat vara. Och på senare tid har det 

känts som om du lyckats. Folk på de rätta barerna känner dig 

och du har precis börjat knyta kontakter med en av stadens 

festfixare, med lite flyt kanske du snart får börja gå på 

Göteborgs gratisfester och premiärer. Du har varit tvungen att 

jobba medvetet på din image för att komma dit du är nu.  

 Du har alltid vetat att du är snygg, men det är först nu som 

du skaffat dig riktig koll på kläder och utseende. På gymnasiet 

kände du ofta att du skulle vilja vara annorlunda, klä dig 

snyggare, känna intressantare människor. Det kändes som du 

var lite för mycket tönt, liksom. Du gick i samma klass som 

Mats Granberg på högstadiet, och ni brukade spela rollspel 

ihop. Alex var med ibland, men det var först under 

gymnasietiden som ni tre, och dessutom Eva, började umgås 

riktigt ofta. 

 Ni höll till mycket i lokalen för skolans dataförening, 

CPU 3.8. Där fanns helt okej datorer, du visste att det var med 

dina datakunskaper du skulle kunna hitta jobb och kunna flytta 

från Skövde efter gymnasiet. Där fanns också en bekväm soffa 

och en kaffebryggare. Men en dataförening är ju inte direkt 

stället att hänga på om man vill vara en tuff kille. 

 Det kändes lite kluvet, för samtidigt som du tyckte väldigt 

bra om Eva, Mats och Alex, var de en del i ett sammanhang 

som du inte riktigt ville vara i. Med dem kunde du ha kul och 

vara dig själv, men du var inte säker på vem du egentligen 

ville vara. I vilket fall accepterade de dig som du var, på gott 

och ont. Du vet att du är en intressantare människa nu än då. 

Du är säker på att de kommer tycka bättre om dig idag.  

 

 För tillfället har du inget förhållande. Visst har det funnits 

några kvinnor under den tid du varit i Göteborg men det har 

aldrig blivit något hållbart. Ditt förhållande med Eva är det 

längsta du haft, tre år. Det var inte roligt att det tog slut, men 

det var nödvändigt att inte ha för starka band till Skövde när 

du skulle till Göteborg. Dessutom flyttade hon ju till 

Linköping innan dess. 

 

Mats Granberg 
 Mats är en person som du inte skulle ha lärt känna idag. 

Ni är för olika, men tack vare alla gemensamma minnen så har 

ni något att prata om och det känns alltid roligt att träffa 

honom, höra om de senaste knäppa prylarna han har köpt eller 

gjort. Att han har ett stort behov av att hävda sig är mycket 

klart, liksom att han alltid ska ha rätt. Det är jobbigt att 

diskutera med honom, han måste hela tiden visa att han vet 

bäst. Och ibland blir det så enormt tydligt att det är riktat mot 

just dig. Killen är lite för tävlingsinriktad för sitt eget bästa. 

 Egentligen så är nog Skövde för litet för Mats också, men 

nu jobbar han på en VVS-firma, och det verkar som om han 



fastnat lite. Och du är osäker på om du verkligen skulle vilja 

att han flyttade till Göteborg. 

 Mats var den som brukade planera era dagar. Han hade 

alltid en massa idéer om saker att göra, en del bättre, en del 

sämre men oftast roliga. Det kunde vara allt ifrån någon 

utflykt i trakten där ni sov under bar himmel, till den där 

gången då ni nästan åkte fast för att ni tagit er in på militärt 

område. Det slutade nästan aldrig som han tänkt sig, men ni 

fick åtminstone alltid roliga minnen att skratta åt. Mats var nog 

den som liksom höll igång er fyra, han kan göra galna saker 

utan att tänka efter, och kan vara enormt entusiastisk. 

 

Alex Wiik 
 Alex är en skön kille. Han och Mats växte upp 

tillsammans, och ni träffades när han ibland var med er och 

spelade rollspel på högstadiet. Då var han lite lik Mats på så 

sätt att han inte tänkte efter så mycket innan han gjorde saker. 

Mats drog med honom i CPU, han var inte alls intresserad av 

datorer. Och det var på gymnasiet som Alex verkligen hittade 

sitt eget sätt att vara. Han möter världen och eventuella 

problem med en axelryckning. 

 Alex gör det han själv vill, och litar på att allt kommer att 

ordna sig så länge han har roligt. Han verkar helt tillfreds med 

sig själv. Han är lite som du på det sättet. Han ser till att leva 

det liv han vill. Han har i och för sig inte alls samma 

prioriteringar som du när det gäller vänner, pengar och kläder, 

men du kan respektera honom ändå. 

 

 Nu för tiden bor han i Stockholm och det är ju inte illa. 

Alla som flyttar ifrån Skövde tar ett steg framåt och även om 

Alex han bara jobbar som riggare, med att laga segelbåtar, 

verkar han nöjd med det. Dessutom är han riktigt duktig på att 

göra musik. Det kanske kan bli något av det 

 

Eva Levau 
 I början av gymnasiet träffade du Eva. Hon var din första 

riktiga kärlek. Du var rätt full och stötte ihop med henne på 

nån ekonomfest. Innan den kvällen hade du aldrig sett henne, 

men det här var nästan kärlek vid första ögonkastet. Lite 

konstigt egentligen, hon var inte direkt den populäraste eller 

vackraste flickan på skolan. Men det kändes som det fanns 

något som förenade er, ni kunde prata som om ni känt 

varandra hur länge som helst. 

 Och ni höll ihop hela gymnasietiden. Det var du som fick 

henne att gå med i CPU, Alex kände hon  via Fältbiologerna, 

och hon gillade Mats puckade idéer, även om hon kanske var 

den av er som kunde vara mest tveksam till dem. Ett tag 

brevväxlade ni och hennes brev fick dig alltid att sakna henne. 

 



 På senare tid har ni dock bara hört av varandra via 

gemensamma bekanta. Hon läser biologi i Linköping nu, och 

det verkar gå bra för henne. Fast redan när ni var ihop brukade 

hon prata om att hon egentligen inte var så säker på att hon 

ville fortsätta plugga så hårt. Tyvärr har hon en ganska stark 

press på sig från föräldrarna. Och hon har alltid varit lite för 

osäker, aldrig riktigt vågat säga ifrån vad hon ville. Du 

försökte hjälpa henne med det, och det är möjligt att hon har 

förändrats. 

 Men du känner på dig att hon fortfarande studerar mest 

för att det förväntas av henne.  Det är där ni är mest olika, hon 

vågar inte bli den hon egentligen vill, som du har gjort. Och så 

vitt du vet har hon fortfarande samma stil som när ni var 

tillsammans. Praktiska, lösa kläder, bryr sig inte alltför mycket 

om hur hon ser ut. Det är lite trist, nu när du själv tagit dig ur 

ditt gymnasieutseende. 

 

 Du är inte riktigt säker på vad du känner för Eva. Att det 

fortfarande finns någonting vet du, men ni har inte träffats 

sedan sommaren då hon flyttade till Linköping och ni beslöt 

att göra slut. Skulle det vara möjligt att fortsätta där ni slutade? 

 

Inför helgen 
 Mats har lovat att hitta på nåt kul till helgen. Han har 

snackat om nåt stort bergrum som man kan utforska, ni ska gå 

dit på natten med ficklampor. Det låter ganska roligt, det kan 

nog bli lite som det brukade vara förr. Det ska bli kul att träffa 

de andra igen. Du har pratat lite som hastigast med Mats och 

Alex, Eva har du inte hört av alls. 

 Det känns lite underligt, ni bröt liksom av ert förhållande 

mitt i, det kommer säkert att kännas ganska konstigt att se 

henne igen. Ni har bestämt att ni alla ska träffas på Flemmings 

kvart i fem på lördag. Du tar tåget till Skövde precis innan, du 

kunde inte komma ifrån jobbet tidigare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dialogen 
 

Mats, Johan, Eva och Alex sitter och fikar på 
Helensgården en vecka före studentexamen. 
 
 

Johan:  Men alltså, Mats, nu blir det ju inget. Vaktmästaren tog ju 
prylarna. 

Mats:  Det är lugnt, jag har mer hemma. Om vi väntar ett par dagar så 
kommer det att smälla som fan. 

Eva:  Men, eh, är inte det lite dumt. Dom lär ju veta att det är vi, 
och… 

J:  Ja, tänk efter lite Mats. Hur många på skolan känner du som 
precis har blivit ertappade med sprängämnen? 

Alex:  Är inte det lite skit samma, vi går ju ändå ut om en vecka? 
E:  Tänk på betygen! Kommer inte dom att påverkas? 
M:  Om vi åker dit ja. Dom kan ju aldrig bevisa att det är vi bara för 

att dom hittade lite kemikalier i CPU:s lokaler. Vem som helst 
kan ju ha lagt det där. Som en sån där sammansvärjning eller nåt. 
Fattar inte varför dom alltid skall skylla på oss. 

A:  Att dom skyller på er kan man ju förstå, men jag var ju inte ens 
med… 

J:  Ja, jag undrade också varför dom kallade upp dig till rektorn. 
M:  Precis! Dom vet inte om att det var vi. Dom bara chansar! 

Fumlar i mörkret! 
E:  Famlar i mörkret menar du? 
M:  Nej, man kan faktiskt precis lika gärna säga fumlar. 
J:  Jag vet bestämt att det heter famlar. 
M:  Dom flesta kanske säger så, men jag vet många som säger 

fumlar, och ni fattar ju vad jag menar. 
A:  Skit samma, jag tycker ändå att det är lite roligt att bli uppkallad 

till rektorn, det är första gången det händer mig. 
J:  Tror ni folk kommer få reda på att dom misstänker oss? 
E:  Hoppas inte det. 
M:  Jag fattar inte att dom gör en så stor affär av det. Det hände ju 

inget och jag har full koll på hur man bygger bomber. Det fanns 
aldrig den minsta risk, vet du vad som behövs för att antända 
magnesium och kaliumpermanganat? 

A:  Men vad var det ni hade tänkt spränga egentligen? 
M:  Ett stor jävla hål bara! I backen nedanför skolan. Sån jävla smäll! 
A:  Men varför då? 
E:  Det kanske inte var en så bra idé? 
J:  Nej, inte om man lämnar alla prylar framme så att till och med en 

puckad vaktmästare kan hitta dem….. 
M:  Det var inte mitt fel. Jag skulle bara hämta lite kaffe. 
J:  Ja, det är ju inte mycket att göra åt. Om Mats kommer med en 

idé så går det ju åt helvete förr eller senare. 



E:  Men vaddå, vad menar du? 
J:  Ja, ta det här med Billingeleden till exempel. Det var väl inte så 

där jättelyckat? 
A:   Fast det är det nog bara du som tycker. Det var väl en av Mats 

bättre idéer? Jag tyckte det var helt okej. 
E:  Ja, det var jättefint. Bra väder, sommar och en massa vacker 

natur.  
M:  Var det inte romantiskt att ni fick sova tillsammans under 

stjärnhimlen, du och Eva? 
E:  Ja, var det inte det? 
J:  Eh, jo det är klart. Men det var ju så kallt och obekvämt på 

morgonen, dessutom hade vi ju två mil kvar att gå. Var det 
nödvändigt att gå hela Billingeleden? Och vems idé var det 
egentligen att ta med barkis till frukost? 

A:  Jo men alltså, det var ju billigt i alla fall. Bara lite torrt kanske… 
E:  Och tänk på den vackra utsikten över hagarna när vi gick hem på  

morgonen. 
J:   Fem på morgonen ja. 
M:  Det kanske var lite tidigt… 
A:  Men vi vaknade ju då. Vad skulle vi gjort? Det fanns ju inte så 

mycket annat att göra än att börja gå. 
J:  Det var väl kanske okej då. Men jag skulle ju inte göra om det. 
E:  Men om du tänker efter lite. Hur många av Mats idéer skulle du 

vilja göra om så här i efterhand? 
A:  Fast ni får väl ändå erkänna att det alltid händer oväntade saker. 

Dessutom får vi en massa bizarra minnen. Man kan ju skratta åt 
det så här efteråt. 
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