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Manfred Svensson

Pnolog

Det lilla gökuret på väggen spritter plötsligt till och ger ifrån sig nio "koko":n.
Manfred kommer in i det lilla vardagsrummet med tidningen under armen och
slar sig ned i läsflåtöljen. Han tänder golvlampan och vecklar ut tidningen, tar
på sig läsglasögonen, r5mkar ögonbrynen och ser ut att kritiskt granska
dagens nyheter. Ett tråinat öga skulle dock mäika att Manfreds blick inte alls
fixerar de små bokstäverna på tidningens fiirstasida, utan att Manfred
snarare tomt stirrar tvärs igenom texten.

Man-fred rir nämligen bekymrad. Just nu finns det faktiskt ingenting sominle
bekymrar honom. Först och främst är han bekymrad över sin egen psykiska
hälsa. Huvudvärken som kommer och går, koncentrationssvårighetena, de
underliga minnesbilderna som dyker upp ibland, de måirkliga drömmarna
(som Manfred har glömt bort neir han vaknar), och så går Manfred i sömnen
också... vad kommer allt detta sig? Så var det ju aldrig ftirr.

"Håller jag på ptt bli gammal?", funderar Man-fred, men viftar strax bort sina
egna tankar: "Ah, jag åir ju bara 46 ar. Det rir ju ingen ålder på en häst!"

Manfred hinner inte fundera något mer innan hans fru Sylvia skrider in i
rummet.
"Jagtogmåd en kopp te till dig, gulleponken.",
"Oh, tack min lilla vårblomma, du vet precis vad jag vill ha!"
Manfred tar emot koppen och Sylvia sätter sig på lasfafiiljens armstöd. Hon
lägger armen om honom och säger leende:
"Du ser bekya'rrad ut Manfred, har du ätit något olämpligt?"

En våg av irritation sveper genom Manfred. Sylvia vet mycket väl att hans
oro inte beror på någonting han har ätit. Annu en sak som bekymrar
Manfred; han tycks inte låingre kunna prata med kvinnan han älskar.
Manfred svtiljer dock irritationen och svarar.

"Jo, det var ftirmodligen något jag åt på jobbet, jag vet inte riktigt, kanske åir
det något annat, kanske..." Manfred känner sig fiirrrirrad. Han kan inte hitta
orden han söker. Sylvia tar till orda igen, nu i en mycket skarpare och
allvarligare ton:
'Vi hade det våildigt bra nåir vi var unga, Manfred. Vad har hant med oss de
senaste åren?"

Manfred rycker till som om någon knuffat honom. Huvudvåirken åtr tillbaka.
Det gör så ont att han inte märker att han spiller det varma t6et i sitt knä.
Sylvia suckar djupt och ropar på det sätt som bara mödrar kan ropa till sina
döttrar:
"Louise, kan du håimta en trasa åir du snäill, pappa har spillt te."
Sedan reser sig Sylvia och gar ut ur rummet, mumlandes något om
papi§otter.

Manfreds dotter Louise kommer springande och tittar på sin fiirvirrade far.
Utan att säga något ger hon honom trasan och lämnar rummet. Manfred
skakar på huvudet och minns plötsligt nåir Louise var en liten flicka och
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brukade kr5'pa upp i hans kna. Nu åir lion ingen liten flickå längre, och inte
heller henne kan Manfred prata med.

Strax efter att återigen ha ftirdjupat sig i dagstidningen kommer sonen
Rickard in, Louises lillebror. Han ståiller sig bredbent mitt i rummet och
flåsar och flämtar andfått.
"Nå, hur många armhävningar har du giort idag då, min son?" frågar
Manfred.
"Ja, en sisådåir 400 stycken, far ftirstår, matchen i morgon är mycket viktig
ftir mig. Lagetlitar på mig." sv4rar Rickard.
"Naturligtvis, min son, men..." Äterigen glörnmer Manfred vad han skulle
säga och låtsas upptäcka något intressant i tidningen.
"Var inte far aktiv inom idrottsrörelsen som ung? Jag kommer ihåg att far
var i mycket god frsisk form nåir jag var liten.", frågar Rickard.
"struntprat!" replikerar Manfred, plötsligt irriterad.'Du minns fel!"
Huvudvärken är tillbaka. Manfred reser sig upp och låtsas gäspa fiir att få
sonen att ftrstå att han vill gå och lägga sig och inte prata mer om saken.



Prolog 2

Manfred Svensson

Du sover oroligt under hela natten och vaknar vid 8-tiden av att du star lutad
mot en garderob i vindsfiirrådet. Lite ftirvirrad och defintivt inte^utsövd gar du
tillbaka ned till lägenheten dåtr fin:kosten red4n air framdukad. Sylvia ser
bek;nnrat på dig nåir kommer in geno:n ytterdörreq brya i p_yamasen. Du
rycker ,rrst Uaar.de på axlarna och sätter dig med lordagsbilagan.
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Sylvia Svensson

Prolog

Sytvia står i köket. Hon plockar upp tekannan och gnuggar den med trasan
trots att hon sjåiIv dammade av den ftir fem minuter sedan. Hon går fram till
kryddhyllan, plockar upp pepparburken, synar den noga och ståillet tillbaks
den. Om man så betraktade Sylvia i timtal ftir attutröna om det 1åg något
system eller plan bakom hennes handlande, skulle man inte komma fram till
något tillfredsställande svar. Allt hon gör rir planlöst och till synes ftirvirrat.
Anledningen till detta underliga beteende finns trnder hennes panna: Sylvia
kokar över av tankar.

Sylvia tiinder gasspisen med en tåindsticka och den lilla gaslågan tar sig
motvilligt. Hon placerar en kastrull med vatten på plattan och funderar:
"Var kommer gasen ifrån. Hur många stackars arbetare får jobba arslet av
sig i underjorden fiir att vår medelklasslägenhet ska fungera?"
Hon plockar ned en burk med te från kryddhyllan. Hon läser på etiketten att
t6et innehåller. äkta te, odlat i Europa. Såvitt hon minns kunde man inte odla
te i Europanär hon var ung, allt te man köpte kom från Indien, Kina, eller
något annat exotiskt land. Sylvia funderar vidare:
'T'ar har alla exotiska länder tagit vägen? Man hör altlrig något om dem på
nyheterna nuftirtiden. Det är som om alla skyskrapor som vuxit upp runt oss

håller borta all viktig information från omvåirlden. Allt bara växer."

Även Sylvias ångest växer. Hon sätter sig vid köksbordet och huvudet i
händerna. Sylvia känner sig så ensam. Hon vet att det nästan inte är någon
som tänker som hon. Hon vet att hennes man Manfred gjorde det en gång i
tiden, men att han inte gör det låingre, och hon vet att hennes barn absolut
inte gör det. hrgen frägx något nuftirtiden.

Sylvia reser sig snabbt upp nåir hon hör sin dotter Louise komma gående i
hallen och forstätter med sitt meningslösa pysslande i köket. Hon måirker
hur Louise lutar sig mot dörrkarmen utan att säga något. Sylvia våintar en
stund och säger till slut:
'Vad har du på hjiirtat, mitb lilla risgqm?"
Louise är ftirst tyst men säger sedan (utan att verka tänka på vad hon
säger):
"Jag skulle vilja språtnga hela våirlden."
'1/ad{brslag?" säger marnma Sylvia och stannar upp en kort sekund.
Inombords jublar hon. Hennes dotter har vaknat upp, Sy1via iir inte längre
ensam! Hon känner ft)r att slåinga sig om halsen på sin dotter och berätta att
hon inte åtr ensam, att mamma också vill spränga hela världen.
Louise verkar orolig och säger efber en kort paus:
"Jo, hm, jag sa att jag behöver nya strängar till min gitarr.,. mest av allt i
våtrlden!"
Sylvia ler det varmaste leende hon kan ftirmå. Louise måste ha blivit
skrrimd" Man säger inte sådant nuftirtiden. Sylvia vet, det är som om det
sitter ett filter någonstans i munnen som gallrar bort alla olämpliga spörsmåil
och påståenden. Tiden är inte mogen att anftirtro sig åt sin dotter. Istället
svarar Sylvia:
"Självklart ska du ha det, min lilla duvunge. Jag ska prata med Manfred om
det." Louise blir uppenbart lättad.



Sylvia lyfter av kastrullen från spisen oth gör i ordning en kopp te åt sin
man. Hon tar koppen och går ut med den till honom i vardagsrummet.

"Jag tog med en kopp te till dig, gulleponken."
"Oh, tack min lilla vårblomma, du vet precis vad jag villha.", svarar Manfred.
Manfred tar emot koppen och Sylvia sätter sig på läsfåtöljens armstöd. Hon
lägger armen om sin man och säger leende:
"Du ser bekymrad ut, Manfred. Har du ätit något olämpligt?"
Det är det dåir ftirbannade filtret igen som gallrar bort det som behöver sägas.
Hon samlar mod medan hon väntar på sin fiirvirrade makes svar.
"Jo, det var ftirrrodligen något jag åt på jobbet, jag vet intye riktigt, kanske är
det något annat, kanske..." Manfred verkar inte hitta orden han söker.
'1/i hade det vdldigt bra när vi var unga, Manfred. Vad har hänt med oss de
senaste åren?" säger Sylvia plötsligt i en mycket skarpare och allvarligare
ton.

Hon sa det! Hon giorde det verkligen. Det kändes som om det var den fiirsta,
ärliga, allvarliag fuägahon stiillt sin man sedan hon frågade honom om han
ville gifta sig med henne ftir tjugo år sedan.

Manfred rycker till som om någon knuffat konom och spiller ut sitt te i knät.
Sylvia gissar att det fiirmodligen är blixthuvudvärken som drabbat honom
igen. Hon suckar djupt och ropar så som bara mödrar kan ropa till sina
döttrar:
"Louise, kan du hämta en trasa iir du snäll, pappa har spillt te." Därefter
lämnar hon vardagsnunmet och mumlar besviket.

Hon går in i sovrummet och gör sig i ordning fiir natten. Hon tänker ftir sig
sjåilv:
"Manfred har inte alltid varit så där. Niir barnen var små var vi ju lyckliga."
Visserligen var Manfred vrildigt såillan hemma då. Till en början trodde hon
att han bedrog henne med en annan kvirura men nåir hon tog mod till srg och
frågade, omfamnade han henne och ftirsåikrade henne att det inte var så. Hon
såg i hans ögon att det var sant. Han berättade att han hötl på med något
mycket viktigt som han inte kunde berätta fiir någon. Hon accepterade det
efbersom Manfreds utflykter verkade göra honom så lycklig. En dag tog det
plötsligt slut. Manfred kom inte hem på flera dagar och hon och barnen blev
verkligen oroliga. Så en kvåill, nästan en vecka senare, kom Manfred hem.
Hans blick var alldeles tom och han hade konstigablåmarken över hela
kroppen. När hon frågade vad som hänt sade han att han trillat på kontoret
när han jobbat över.

Fr ån den stunden kunde Sylvia inte få ett vettigt ord ur sin man. Så har det
varit tills ftir ett par månader sedan, då Manfred började få huvudvärks-
attacker. Sylvia ser detta som ett sr:ndhetstecken: kanske är det Manfreds
fuarna som säger ifrån.

Innan hon somanr hör hon hur Manfred pratar med Rickard i vardags-
rummet, Manfred låter irriterad. Hon lovar sig själv att gradvis ta bort filtret
i sin mun och sluta gallra bort det som måste sägas.



Prolog 2

Sylvia Svensson

Någon gång vid 2-tiden på natten vaknar du av att din man ligger och wider
och vänder på sig och mumlar oroliga mantras. Du bestämmer dig fiir att gå
upp ftir attta ett glas vatten. När du passerar Rickards sovrum ligger han
med håinderna rakt upp i luften och ger ifrån sig ett motorliknande ljud.

"Ifan drömmer om monochoppermatchen nu igen", tåinker du och går vidare
mot köket. Du öppnar fifsiktigt dörren till Louises rum. Hon verkar inte ha
måirkt dig fiir hon sitter i sin såing stirrande mot fullmånen. Hon har ett äkta
romantiskt tonårsleende på läpparna. Hon drar en djup suck och skriver ned
något på en papperslapp som hon har fremfiir sig. Du tassar därifrån, tar ditt
glas vatten och gar till sängs igen.

När du vaknar på morgonen verkar Manfred redan ha stigit upp. Du börjar
duka fram frukost och när du nästan är klar kommer Manfred in genom
ytterdörren i bara pyjamasen. Du ser bekymrat på honom; han har gått i
sömnen igen.
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Louise Svensson

Pnolog

Louise sitter med knäna uppdragna hårt mot kroppen i sin flickkammare.
Ingen fiirstår henne. Hon har känt så länge nu. Det verkar som om hon åir
den enda som ser saker och ting som de åir. Tbots detta spelar hon med, efter
familjens outtalade spelregler. Hon är det äldsta barnet i familjen, det går bra
ftir henne i skolan och hon ler åt pappas arbetskamrater när de kommer på
besök. Hon åir alltid perfekt och alltid ftirutsägbar. Hon klarar snart inte av
det låingre; hon har redan börjat protestera genom att ståindigt spy ur sig
skarpa sarkasmer, ironier och nattsvarta cynismer. Hon tdnker på hur det
var ftirr. Minnet av en lycklig familj känns så långt borta.

Hon vet att hon inte mår bra av att gräva ned sig i sina bekymmer, och
bestämmer sig ftir att se efber vad hennes ohängde bror Rickard har ftir sig.
Hon reser sig snabbt och tassar in i hans rum. Rickard ligger med halva
kroppen under sängen och firissar och har en massa konstiga ljud fiir sig.
'Woof krasch, boom!" hör hon honom viska under sängen, som om han låg
och refererade en monochoppermatch. Hon kommer inte på något att säga
och står bara och tittar på Rickard. Han är bara 16 ar men har en kropp
som en vältränad olympisk atlet skulle vara avrrndsjuk på.

Derura rurderliga situation far Louise att minnas sin bror nåir han var riktigt
liten. Han var alltid lekfull och fuIld med hyss; de hade vrildiet kul
tilsammans. Barnet fi.nns tydligen kvar i honom dtir han ligger under såingen.
Derura insikt får Louise att le ett Iitet leende som helt saknar sarkasm och
ironi. Rickard har tydligen upptäckt henne, ftir han rycker till och slar
huvudet i sängbottren. Louise har egentligen ingenting att säga honom, hon
vill faktiskt inte störa honom egentligen. Hon våinder på klacken och går
därifrån innan han hunnit kravla ut.

Louise fortsätter in i köket. Där står mamma och Jobbar", som hon kallar
det. I sjeilva verket står hon bara och flyttar omkring saker till synes
slumparatat, nSmnandes någon atonal schlager. Louise stiiller sig och håinger
i dörren och väntar på att marnman ska upptäcka henne. Utan att
egentligen vända sig om säger marnman:
'I/ad har du på hjrirtat mitt hlla risgryn?" och fortsätter att pyssla i köket
medan hon väntar på svar.
Louise iir tyst. Många mörka tankar går genom hennes huvud och plötsligt
hittar en av dem ut genom munnen:
"Jag skulle vilja spränga hela världen."
'Vadfiirslag?" säger marnma Sylvia och stannar upp en kort stund. \

Louise far panik, det var ju inte meningen att hon skulle säga något sådnt
högt, och spränga våirlden vill hon ju egentligen inte heller. Minutvisaren på
köksklockan tickar fram ett snäpp: tre minuter över nio.
"Jo, hm, jag sa att jag behöver nya stråingar till min gitarr... helst av allt i
viirlden." klämmer Louise fram.
Mamma Sylvia vänder sig om och ler ett riktigt mammaleende som kan flå
vitket barn som helst att känna trygghet. Hon klappar Louise ömt på kinden
och säger:
"Sjåilvklart ska du ha det min lilla duvunge. Jag ska prata med Manfred om
det."



En våg av lättnad sprider sig genom Louise. Hon spelar fortfarande med i
spelet, allt är som det ska. Leende lämnar hon köket. Hon ser hur Rickard
går in på toaletten och låser om sig, och hur mamman bär in en tekopp till
pappa Manfred i vardagsrummet. Det är något konstigt med mamma, hon
vet ju lika våil som Louise att ingen i familjen äger en gitarr, men så länge hon
spelar med så är väl allt bra. Louise vet inte riktigt var hon har sin marnma.
Hon skulle helst av allt pressa in henne i ett hörn och berätta allt hon tycker
och tiinker och kåinner ftir herure.

Innan hon hunnit gå tillbaka in på sitt rum ropar marnma på henne:
'T,ouise, kan du hämta en trasa iir du snäll, pappa har spillt te."
Louise går tillbaka till ktlket och hämtar en trasa. Hon gar in till sin pappa i
vardagsrurrmet. Han sitter i sin fåtölj med tidningen i knät och ser alldeles
hjdlplöst ftrrvirrad ut. Hon ser en stor tefläck på hans högra knä. Hon har
inget speciellt att säga honom och ger honom trasan ftir att sedan låirnna
rummet.



Prolog 2

Louise Svensson

Klockan å[r nästan 2 men du kan inte riktigt sornna. Du känner på dig att
något romantiskt skall håinda. Mycket riktigt, en liten sten slår mot rutan.
Du öppnar ftinstret och nedfiir på brandstegen står din pojkvän Pierre.
Högstämt läser han upp en dikt han skrivit bara till dig.

"Kommer dina vackra ögon att kunna se igenom de mörka byggnader som
innesluter vår kärlek. Kän var krirlek övervinna den betongest som omgärdar
oss?" skanderar Pierre.
"Ja, ja, min åilskade", replikerar du.

Han sträcker upp sin hand så att den når din och ni ser varandra djupt i
ögonen.
"Det är lite jobbigt just nu på Den Knutna Nävens Brödra- (och Syster-)
skap. Evald börjar bli lite jobbig." viskar Pier:re lågt och allvarligt.
"Jasså, hur då menar du, berätta mer", svarar du.
"Jo jagtror att...." hinner Pierre säga innan han avbryter sig. "Någon
kommer! Jag måste sticka!"
Era läppar möts i en hastig kyss och Pierre hastar iväg. I ögonwån ser
Louise kvarterets pirogleverantör fiirsvinna runt hörnet. Vad gör han ute så
här dags, månne?
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Rickard Svensson

Prclog

"395.. puh... 396... uhö...397... stön... 398... hnf... 399.. åhej... 400!"

Utmattad lägger sig Rickard på rygg i sitt pojkrum. Det känslomässiga läget
efter 400 armhä'rmingar tir underbart: inga tankar, inga tvivel, bara
musklernas värk och bröstkorgen som höjer och såinker sig utan att man
behöver tänka. Eft,er ett tag kommer tankarna i alta fall. Lite panikslaget ser
sig Rickard om (fortfarande liggande) efter något att distrahera sig med. Han
hinner precis tåinka att 200 situps kanske inte vore en sån dum id6 då han
far syn på högen med garnla serietidningar under sin säng. Han kråilar in
under sEingen på det sättet som en sextonåring somjust har giort 400
armhävningar gör och slar upp en av de halvt sönderlästa tidningarna. Det
sipprar in precis tillräckligt med ljus under såingen ftir att han ska kunna
urskilja bilderna på tidningens ht'åilte:

"Ana-nasmannen", säger Rickard tyst ftr sig själv.

Han fulls av en blandning av nostalgi och tyst beundran iffir sin
barndomshjdlte. Han hade verkligen avgudat honom. Han hade tillhört dem
som också trott att Ananasmannen verkligen fanns. Gosse, han blev
verkligen utskrattad av sina kamrater och tråinaren när han började träna i
monochopperklubben fi)r fura år sedan, då han i något sammanhang talat
om sin hjäIte.
"Löjligt, att jag kunde vara så barnslig.", tänker han fiir sig själv. "Man har så
livlig fantasi när man åir liten!"

Plötsligt märker han att hans storasyster Louise star vid fotändan av
säingen. Han ser bara hennes skor eftersom han fortfarande ligger halwägs
under sängen. Han rycker till, som om hon kommit på honom med att göra
något ftrbjudet, och slar huvudet i sängbottnen. Han kan precis fiirestäilla sig
hennes ansiktsuttryck: småleende och lite hånftllt. Vore hon inte hans
syster skulle han minsann klå upp henne. Nzir Rickard hunnit krEila ut under
såingen har Louise redan gått. Han reser sig upp fiir att gå ut i badrummet
och tvätta av sig.

Han ställer sig framftr spegeln och vrider på varmvattenkranen och låter det
rirura. Han lutar sig fram mot badrumsspegeln, så nära han kan komma.
Nere under vänstra mungipan växer minsann ett skäggstrå som är aningen
märkare åin de andra fiunen. Han stryker ftirsiktigt över det med lillfingret.
Vattenstrålen har slutat rinna och kranen droppar nu bara lite. Han
ftirbannar tyst den person i hyreshuset som använt mer varmvatten än vad
ransonen tillåter. Han htir marnma ropa på Louise, någonting om pappa, det
verkar inte viktigt (det hör han på marnmas tonläge). Han stänker lite kallt
vatten på sin muskulösa tonårskropp, torkar sig och gfu ut till pappa i
vardagsrummet.

Pappa Manfred verkar inte se sin son när han stigit in i rummet. Han stirrar
bara stumt rakt fram, liksom tvåirs igenom dagstidningen som ligger på
läsfåtötjens armstöd. Rickard börjar flåsa och flämta som om han var



andfådd fiir att väcka sin fars uppmåirksamher. Nåir fadern till slut tittar upp
mot honom ler han stolt.

'Nå, hur många armhä\mingar har du giort idag då, min son?" frågar
Manfred.
"Ja, en sisådåir 400 stycken, far ftirstår, matchen i morgon är mycket viktig
ftir mig. Laget litar på mig." svarar Rickard.
'Naturligtvis, min son, men..." Aterigen glömmer Manfred vad han skulle
säga och verkar upptiicka något intressant i tidningen.
'I/ar inte far aktiv inom idrottsrörelsen som ung? Jag kommer ihåg att far
var i mycket god fusisk form nrir jag var liten.", tagå Rickard.
"Skuntprat!" replikerar Manfred, plötsligt irriterad. "Du minns fel!"
Manfred reser sig upp och gäspar stort. Rickard vet att pappa inte tycker om
att prata om hur det var fiirr, men det här var väl inget? Hans far har
sannerligen blivit mer retlig på sistone. Rickard ftirstfu att gäspningen
betyder läggdags, och han behöver ju faktiskt lägga sig tidigl idag ftir att
klara av matcheni morgon.

?



Prolog 2

Rickard Svensson

Rickard drömmer. Han drömmer om fiirr, när familje! var lycklig 9ch han och
hans syster lekte tillsammans utan att retas. Pappa har en konstig gulbrun
maskeiadkostym på sig och han åir våirldens bästa pappa, inget snack om
saken.

Rickard vaknar glad och utvilad och går fiir att äta frukost.


