
Handouts 

 
SCEN 1: 

 

PATRIK/SCEN1: 

Men det är ju… Adam och Wilhelm…! Oj! De har jag inte sett på…10 år. Vad kul! Ska ni 

käka, får man hänga med! 

 

ADAM/SCEN1: 

Men kolla, Wilhelm! Det är ju Patrik, från lumpen! Det var inte i går…  

 

WILHELM/SCEN1: 

Patrik! Fan vad roligt! Vad hände efter muck då, Patrik? 

 

KALLE/SCEN1: 

De förstörde mitt liv. Men samtidigt har jag aldrig haft några bättre vänner. Jag ska få dem att 

förstå vikten av vad vi gjorde. De kanske ångrar sig? Först då kan jag få ro. Jag måste ta reda 

på vad de gjorde av sina liv! (Håll en låg profil eftersom det bara är karaktärerna som kan se 

dig! Låt dem berätta om sig själv så att du får en bättre bild av hur de mår och känner.)   

 

 

SCEN 2: 

 

PATRIK/SCEN2: 

”Dagen D”… Jag känner mig både lättad och samtidigt rädd. Men jag ska klara det här 

exemplariskt – för pappa. Tja, det är ju inte första gången jag ser ett regemente från insidan… 

Vad är ni för några då? 

 

ADAM/SCEN2: 

Fan vad skönt! Äntligen här och inga jävla brudar som stör. Här ska jag sova! När tror du vi 

får våra vapen?   

 

WILHELM/SCEN2: 

Jaha… Då var det dags. Riktigt tråkiga gardiner. Vi måste skaffa en TV eller åtminstone 

radio! Sliskiga madrasser… Kan man verkligen sova skönt på dem?!? 

 

KALLE/SCEN2: 

Det här är spännande. Undrar vad de där är för typer? Han där ser schysst ut. Hoppas jag inte 

gör bort mig… 



SCEN 3: 

 

PATRIK/SCEN3: 

Schysst käk! Brukar ni ofta gå hit? Ni umgås mycket eller? 

 

ADAM/SCEN3: 

Vad pysslar Patrik och Kalle med nuförtiden då? Det var ju inte igår…  

 

WILHELM/SCEN3: 

Jag sa ju att det här var ett bra ställe! Kul att träffas efter all den här tiden. Tänkte ringa men 

jag hade slarvat bort telefonnumret. 

 

KALLE/SCEN3: 

Man kan inte tro att de här individerna kan ha gjort nått så fruktansvärt… Jag rycks med och 

glömmer det nästan själv… Vi har många fina minnen tillsammans. Låt dem prata, jag har 

inte bråttom…  

 

SCEN 4: 

 

PATRIK/SCEN4: 

Va? Är det sant? Vad ska NATO göra nu? Sverige måste stå starkt och enat och inte vika sig 

för den ena eller den andra sidan! Vi ska inte gå med i NATO. 

 

ADAM/SCEN4: 

Oj! Men det var väl ändå oundvikligt… Klart att kommunisterna inte skulle låta den där 

Gorbatjov göra om allt. Nåväl, bara de håller sig i sitt skitland så bryr jag mig inte!  

 

WILHELM/SCEN4: 

Vad händer nu? De där nationalisterna vet man aldrig var man har – ska de börja ett korståg 

mot väst nu eller? Finland lär ju ligga pyrt till. Vi borde tillhöra NATO, så att vi också får 

skydd om Sovjetunionen går på oss!    

 

KALLE/SCEN4: 

Tror ni att det blir krig nu? Hur kommer Sverige att ställa sig då? Det är deras eget fel 

alltihopa 

 

 

SCEN 5: 

 

PATRIK/SCEN5: 

Nej, jag är inte gift… Pappa pratar knappt längre med mig sedan jag blev lärare. Mamma dog 

av cancer för något år sedan. 

 

ADAM/SCEN5: 

Jobbet känns inte inspirerande längre. Ibland är man så maktlös. Ingenting är roligt och jag 

känner mig isolerad från verkligheten. Äktenskapet känns som om det går på rutin. Undrar om 

hon vänsterprasslar???   

 

 

 



WILHELM/SCEN5: 

Jag brände ut mig eftersom jag jobbade för mycket. Har skilt mig också – insåg att även om 

hon var snygg så hade vi inget gemensamt. Vad har jag egentliggen gjort med mitt liv?!?! Det 

känns som om allt jag brytt mig om bara varit oviktiga världsliga saker. 

 

KALLE/SCEN5: 

Allt gick åt helvete efter muck - sakta men säkert. Jobbade här och där. Knark… Fan! Mitt liv 

har varit en enda soppa! 

 

 

SCEN 6: 

 

PATRIK/SCEN6: 

Jag är så trött. Orkar knappt stå på benen. Men som gruppbefäl måste jag visa grabbarna hur 

saker ska gå till, motivera dem. Vara exemplarisk.  

 

ADAM/SCEN6: 

Det här är korkat! Vi är dödströtta och regnet gör inte saken bättre. Skulle inte förvåna mig 

om någon blir skadad! Fan, knuffas inte – jag blir förbannad! 

 

WILHELM/SCEN6: 

Bara att bita ihop. Löjtnanten måste väl inse att det räcker snart… Fan, vad sjukvårdarväskan 

är tung! Blöt är jag med… Blää. Gnällig är jag också. 

 

KALLE/SCEN6: 

Folk verkar irriterade. Bäst att försöka hålla en låg profil. Pallar inte att bråka nu. Eller ska jag 

dra en vits? 

 

.  

 

 

SCEN 7: 

 

PATRIK/SCEN7: 

Jag vet inte vad du snackar om! Jag har inte gjort nått fel! Visst, se ner på mig bara för att jag 

inte tjänar så mycket som ni men jag är i alla fall omtyckt på min arbetsplats! Jag hjälper 

ungarna!  Det är meningsfullt! 

 

ADAM/SCEN7: 

Jag vet inte vad du snackar om! På mitt sjukhus är jag Gud – har någon av er samma ansvar 

tro? Ni är patetiska. Patrik, fattar du inte att ungarna fjäskar för att få bättre betyg?!?! Kalle, 

jävla knarkare! 

 

WILHELM/SCEN7: 

Jag vet inte vad du snackar om! Ni är bara avundsjuka på mig för att jag tjänar en massa 

pengar och umgås med coola människor. Har ni ägt en Porsche??? Patrik, du är en feg 

stackare! 

 

 

 



 

KALLE/SCEN7: 

Ni är alla dåliga människor! Ni förstörde mitt liv! Jag föraktar er. Ni bara utnyttjade vår 

vänskap! Patrik, du är fan äcklig som tänder på högstadietjejer! Adam, jag vet allt att du gett 

folk fel medicin så de dött och sedan skyllt ifrån dig! Wilhelm, du är bara ett tomt skal utan 

innehåll – du skiter i folks lidande bara du tjänar en krona extra! [Dessa saker vet Kalle utan 

att någon sagt något, han är ju trots allt en osalig ande…]  

 

 

SCEN 8: 

 

PATRIK/SCEN8: 

[Du är väldigt berusad och allt hånglande har tänt lusten] 

Jag vill! Jag vill! Klart hon också vill – så som hon gick på innan! Av med byxorna! 

 

MONOLOGEN – Jag kanske gjorde fel men då kändes det rätt. Jag var helt säker på att hon 

ville ha mig – hon gjorde ju inte motstånd… Jag hade inte alls försökt få henne full för att hon 

skulle vara lättare att få i säng. Hon drack för att HON ville det. Hade inte Adam hetsat oss… 

Men i slutänden är det mitt eget fel. Stackars tjej…Hoppas hon inte mår dåligt för det som 

hände. 

 

ADAM/SCEN8: 

[Du är väldigt berusad och aggressiv] 

Den kåta lilla slynan! Jag ska vara med! Maka på dig! Hon vill ju fan ha det! Kom igen! De är 

alla lika dana – säger ”nej” men menar ”ja”! Kom igen! Ta henne! Du med Kalle! Mes! 

 

MONOLOGEN – Tjejen ville ha oss. Alla tjejer vill ha sex men de vågar bara inte stå för det. 

Istället är det vårt jävla fel hela tiden. Om hon inte vill sig så är det våldtäckt, om vi ångrar 

oss så ”är vi rädda för tjejer som tar för sig”. Hon ville dricka, hon ville ha sex med oss! Jag 

kan inte ta ansvar för andra människor. Och om det nu skulle vara så att vi gjorde fel så är 

alla lika ansvariga!  

 

WILHELM/SCEN8: 

[Du är väldigt berusad och vet inte vad som är rätt eller fel längre]  

Höhö… Fan, grabbar – hon är ju nästan helt borta… När är det min tur? Jävlar. 

 

MONOLOGEN – Spriten i kombination med lusten gjorde att det rann över. Hade inte tjejens 

kompis sprungit ifrån mig i baren så hade jag aldrig varit där. När jag tittar tillbaka på det 

som hände ångrar jag det. Alla fyra kompisarna på tjejen… Men då var det en cool grej och 

hon verkade gilla det – tror jag. Jag hörde bara Adams monotona röst genom spritruset.  

 

KALLE/SCEN8: 

[Du är berusad men inte lika mycket som de andra] 

Nää, jag vill inte… Kom igen, hon är ju ändå borta. Inget kul… Snälla, låt mig slippa! Jag är 

ingen mes! Ok, ok – jag ska visa att jag inte är någon mes! Men jag vill ju inte…  

 

MONOLOGEN – Snälla, snälla, snälla… Varför var ni tvungna att tvinga mig? Ni vet att jag 

inte kan stå emot er. Jag ville aldrig ha henne! Jag känner mig bara äcklig efter det. Det går 

inte en dag utan att jag tänker på skiten. Förstår ni inte – hon ville inte! Hon var bara för full 



för att stå emot oss! Hon var 16 år och hette Lisa och hon tog livet av sig efter att vi våldfört 

oss på henne! [FRAMFÖR MONOLOGEN MED ILSKA OCH ANKLAGANDE!!!] 

 

SCEN 9: 

 

PATRIK/SCEN9: 

Å Gud – varför gjorde vi det? Tänk om allt varit annorlunda idag ifall det aldrig hänt. Förlåt, 

Kalle…  

 

ADAM/SCEN9: 

Adjö, Kalle. Jag är ledsen. Jag har lärt mig en läxa. 

 

WILHELM/SCEN9: 

Jag ser klart nu – mitt liv har varit så innehållslöst. Förlåt, Kalle. Om ändå den där kvällen 

kunde göras ogjord… Snälla Gud, ge mig en chans så ska jag bättra mig. 

 

KALLE/SCEN9: 

Äntligen ro. Adjö. Hoppas ni får leva resten av era liv med skuldtyngda hjärtan och att ni 

aldrig utnyttjar någon igen. 

 


