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Förord 

Motto för en fördömd bok 

Läsare, om du är sunt bukolisk 

nykter, hederlig, naiv och klok, 

kasta från dig denna dystra bok, 

orgiastisk, sjuk och melankolisk. 

Tog du aldrig din examen i 

retorik hos Satan, släng den då, 
ty du skulle ingenting förstå 

eller se hos mig blott hysteri. 

Vet du däremot att stiga ner 
i en avgrund och ej frestas stanna, 

läs mig; du skall kanske mer och mer 

älska mig. Men om du ej beklagar 
den som skrivit boken, själ som jagar 
din chimär, då vill jag dig förbanna! 

-Baudelaire, tolkad av Ingvar Björkeson 

Motto för en förbannad bok ja... Jag lockas att byta ut ordet bok mot scenario; Motto för ett 

förbannat scenario. Hur som helst, välkommen till ett av Bacchus Förlustelse Falangs båda 
scenarion på 1998 års SydCon. Jag har med mycket vånda äntligen fått ihop de sista men ack 

så viktiga raderna och hoppas nu att detta scenario är spelbart även med andra spelledare än 

mig själv. Första speltestet gjordes redan för ett par veckor sedan och det gick riktigt bra, men 

det är ju en sak att spelleda sitt eget scenario och ett annat att spelleda någon annans scenario. 

Jag hoppas som sagt att jag fått med alla detaljer och ser med glädje fram mot konventet. 
Scenariot började ta form redan för över två år sedan, i Prag faktiskt, då jag satt och funderade 

på hur man skulle kunna skriva ett våldsamt scenario utan att låta spelarna frossa/bada i 
nöjesvåld. Jag ville författa ett scenario där våldet var centralt och ständigt närvarande. Det 
skulle vara ”våld i scenarioform”. Nu är det färdigt och jag är själv mycket nöjd. Ursprunget 
kommer från ett Boråskonvent där jag för första gången kom i kontakt med min gode vän 

Ruzic och denne pratade sig varm för det konvent som först vågade ha våld som sitt tema. I 
väntan på ett sådant konvent började idéer ta form och min ursprungliga synopsis författades 

alltså i Prag, under en tågluff. Men det kom ju aldrig något konvent där temat passade in... 
förrän nu. Eftersom jag funnit stor inspiration i Kubricks geniala filmatisering av ”A 

Clockwork Orange” kunde ju scenariot (som då bar arbetsnamnet Våld/Clockwork Banana) 
passera under science fiction. 
Så här med facit i hand kan jag konstatera att scenariot faktiskt ser ut och fungerar som jag 
hade tänkt från början. Det är inte rollspel i helt vanlig mening, men det är ett scenario för 
rollspelare som vill prova nya sätt att spela på och som vill uppleva något tänkvärt kring våld. 
Det var med risk för att känna mig pretentiös som jag beslöt mig för att deltaga med Hugget 
som Stucket på konventet - men med arrangemangsstatus kan man ju ta ut svängarna lite 
tycker jag. Nu önskar jag alla spelledare lycka till och hoppas att ni och era spelare får en 

minnesvärd spelsession. 

Erik Lundström av Backi Börd 
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Synopsis 

Uppläggning 
Scenariot är systemlöst och experimentellt, d.v.s. jag har fört in lite ”nya” rollspelsmoment. 
Jag brukar göra så i mina scenarion för att tänja lite på begreppet rollspel. Det är dock inga 
direkta svårigheter med att spela scenariot. Det ställer enkla krav på spelarna; gruppen bör 

kunna hålla igång en improviserad dialog (inom givna ramar) i upp till knappt 13 minuter. 
Målet ska vara att under ett i förväg angivet tidsspann föra en vettig dialog. Spelarna ska alltså 

försöka disponera tiden så att dialogen verkar trovärdig. 

Att det är just upp till 13 minuter är ingen slump, scenariot är nämligen indelat i ett antal 
scener som alla pågår en viss tid. Tiden håller spelledaren reda på med hjälp av ett tidtagarur 
och ett par kassetter med musik på. Här är det på sin plats att påpeka att scenariot inte lämpar 

sig alls för tävlan av något slag då jag i första hand avser det som ett arrangemang av Bacchus 

FF där vi har med egna spelledare. Dock är det väldigt enkelt även för andra spelledare att 

spelleda det. Kraven som ställs på spelledaren är bara att han eller hon har en styck 

bandspelare och ett tidtagarur, samt att han är läskunnig. 

Hugget som Stuckets uppläggning kan nästan liknas vid de gamla hederliga POGO Pedagog 
bildserierna med tillhörande ljudkassetter (du vet de där som går ut på att man byter bild när 
man hör ett pip). Den stora skillnaden ligger i att mitt scenario förhoppningsvis inte är lika 

sövande som nämnda POGO Pedagog. 

Stämningen och karaktärernas slanguttryck 
Detta scenario kom till när jag kände att våld var något jag ville skriva om. Jag tacklades då 
med ett problem: hur ska jag lyckas göra ett senario där själva våldshandlingen inte är det 
centrala i spelandet? Lyckas man inte med det så blir det svårt att inte glida över i rent och 
skärt underhållningsvåld (ungefär som i mitt kommande SolCon scenario Hong Kong 

Fistfight ID. 
Lösningen blev att låta mig inspireras av några filmer på temat och smälla ihop det med 
upplägget ovan. Min första inspirationskälla har varit filmen Clockwork Orange, något som 
jag medvetet tydliggjort för spelledare och spelare. Andra filmer som påverkat mig är de 

samtida Pulp Fiction och Natural Born Killers, samt i viss mån Apocalypse Now. 

Scenariot utspelar sig i en odefinierad framtid, dock inte teknologiskt mycket skild från vår 

tid. De stora skillnaderna ligger i kulturernas uttryck och samhällets utveckling. Därför är det 

kanske mer på sin plats att tala om en alternativ nutid. Nåväl, det spelar inte så stor roll, 

Science Fiction är det i alla fall. Medvetet lämnar jag ingen mer ingående världsbeskrivning 

till spelledaren än så här. Istället låter jag karaktärernas utformning, samt valet av scener och 

det sätt på vilka dessa presenteras i sina inledningar, uttrycka stämningen i scenariot. Denna är 

som sagt dock mycket inspirerad av Stanley Kubricks mörka vision, med en karg och våldsam 

stad där ungdomen grupperar sig för att känna gemenskap i ett land där människorna sedan 

länge slutat bry sig om varandra eller sin omvärld. Att se filmen innan man spelar scenariot är 

ingen dum idé, om inte annat så kanske för att snappa upp ett och annat av de slanguttryck 

som används i den. Just slanguttryck liknande Alecs är nämligen något som jag genom . 

scenariot vill uppmuntra spelarna till att hitta på under spelets gång. Det är ju så att spelarna 

har helt fria händer att improvisera fram världen, inom de angivna ramarna: 

Våld 
I scenariot förekommer mycket våld, men i nästan alla fall är själva våldshandlingarna utom 

räckhåll för spelarna. Dessa förekommer istället i scenernas avslutningar (som ju läses av 

spelledaren) och som en direkt följd av föregående scener. I de scener som mynnar ut i våld är 

det generellt så att handlingen utspelar sig kring ett offer och tre av ”kamraterna” som utgör



huvudpersonerna. Den fjärde kamratens spelare har alltså fått sin karaktär utbytt till offer 

under scenen. Dialogen kretsar kring offret och Passaråus fallenhet för att åtnjuta respekt från 

sina offer. (Passaråu är scenariots omedelbara huvudkaraktär) Man spelar alltså upp hur 

kamraterna ”behandlar” sina offer innan våldshandlingarna tar vid, i avslutningen. 

Jag rekommenderar med anledning av det våldsamma innehållet en minimiålder på 

minst 16 år för scenariot! 

Karaktärerna 

I Scenerna utgörs karaktärerna av de fyra ”kamraterna”; deras ledare Passaråu, och dennes tre 

följare Romulous, Rimini och Römana. De tre sista kan jämföras med Alex ”Droogisar” i 

Clockwork Orange. I vissa scener gestaltar enstaka spelare offer istället för sina 

huvudkaraktärer - se scenerna nedan. Förutom detta kommer andra korta karaktärer att spelas i 

mellanspelen. 

Dikten/Ramsan 

En dikt/ramsa är central för kamraternas härjanden och för scenariots handling. Denna 

fungerar som förenande kodex för kamraterna. Det som följer här nedan är ramsan i sin 

helhet, den del som berör kamraterna är de fyra sista raderna: 

Fullmåne lyser nästan aldrig, vi leker så fort vi ser'n 

Har roligt som de knytt vi är, i skog under stock och gren 

Vi hoar, buar och skriker, det är vad gubben vill 

Vi ropar, knuffar och skrämmer, tills du ligger still 

Fyra små ungar bankar på, hej och hå och bult 

Öppnar du dummer om så på glänt, krossar vi huset fullt 

Fyra små ungar tittar på, gubben ur huset får skjuts 

Ser du inte till gumman din, får hon av alla en puss 

Fyra små ungar över bron, många hundra famnar ner 

Står du still i vägen vår, trillar du och rör dig ej mer 

En ska vi skrämma, gubben vi skämma 

Ett ska vi mosa, under gubben strosa 
Hon ska vi klappa, gubben vår pappa 
Sist en vi döda, gubben oss föda 

Handlingen | 

Handlingen är inte allt för självklar och enkel att hägna med i, men: det är heller inte 

nödvändigt för att kunna spela scenariot då varje scen i sig är ett avslutat kapitel. 

Mellanspelen gör också sitt till för att konfundera spelarna och förhoppningsvis få dessa att 

minnas spelsessionen och kanske väcka lite tankar i dem. Vem vet? Jag har inte heller brytt 

mig om att ge handlingen en förklaring i själva scenariot; många gånger kan det vara så att 

spelledaren själv inte vet varför han leder spelet som han gör. Det är nämligen inte heller 

nödvändigt för att det ska gå att spela Hugget som Stucket. Målet har hela tiden varit att ge 

spelarna en upplevelse och inte bara en komplex handling som man följer från början till slut.



Handlingsschema 

Lägg väl märke till att scenernas innehåll inte nödvändigtvis presenteras i kronologisk 

ordning. 

Scen 1 - Café 

De fyra är uttråkade. Det är en ny fredag vilket betyder nytt skoj; man förbereder sig och roar 

sig. Passarau hävdar sitt ledarskap - de andra beundrar aktivt. Man läser sin ed samt sitt 

hederskodex tillsammans och reser sig sedan för att gå till ”grejerna” vid utgången. 

Scenen avslutas med att de fyra trippar på ”grejerna” 

- mellanspel: En sagostund i den unge pojken Passaraus sovrum 

Scen 2 - Hos Afrodite 

Man kommer ut på gatan som är förklädd i ett drogtöcken. Passarau har hamnat i Afrodites 

kärleksstad och håller långa monologer, dikter och hymner till kärleken. De andra, lika höga, 

gruffar med varandra och instämmer med sin ledarkamrat. Var och en fyller i med sin syn på 

kärleken. Allt är väldigt löst snack. 

Scenen avslutas med att Passarau blir påmind om sin barndom och lovsjunger den medan hans 

kamrater beundrar honom. (De betvivlar visserligen sanningshalten i Passaraus utsvävningar) 

- mellanspel: Vid frukostbordet med den 6-årige Passarau och hans familj. Det är första dagen 

i skolan; far, mor och bror restas med en nervös Passarau. Skrattmaskin i bakgrunden. 

Scen 3 - Våldtäkten 

Nedkomna från trippen bestämmer sig Passarau för att det är dags för lite ”kärlek”. Han jagar 

in en tjej i närmaste gränd där psykandet och respektsökandet tar vid. Tjejen anar snart vad 

som ska hända. Tjejens roll spelas av Romanas spelare eftersom Romana fortfarande är 

(sned)trippad. 

Scenen avslutas (berättande av spelledaren), till pompa och ståt av Beethoven, med hur 

Rimini och Romulous håller fast ”dockan” medan Passarau visar henne den gamla goda 

”kärleken”. Detta är första våldsscenen. 

- mellanspel: Ett pressuttalande på en polisstation. Talesmannen har fått ett PM som anger vad 

som får sägas till pressen. Journalister ställer frågor angående kvällens våldsdåd och tidigare 

dito. Talesmannen avslöjar att ”mordet igår kväll har starka samband med bl. a. ett butiksrån 

och ytterligare misshandelsfall. 

Scen 4 Taxibilen 

Kåämraterna halar en taxi. I bilen påminner Passarau sitt följe om ”hur roligt de hade det sist de 

åkte taxi”. Romulous var inte närvarande vid det tillfället vilket föranleder att dennes spelare 

får spela taxichaufför istället. Här tar så spelarna vid; (OBS!) det som spelas upp är alltså 

Passaraus berättelse, inte det som sker under den ”nutida” taxifärden. 

Återblicken är våldsscen nummer 2 och handlar helt enkelt om hur de jagar respekt och rädsla 

hos en taxichaufför för att senare, i spelledarens avslutning, misshandla den samme. 

Passaraus avsikt med hela återberättandet är att skrämma den taxichaufför de åker med till 

vanvett, något som han toppar genom att visa upp en stilett för samme man. Denne svimmar 

av rädsla och de fyra kamraterna låter honom vara, men betalar inte för sin taxitur.



- mellanspel: I en primitiv studio spelas en porrfilm av mer motbjudande karaktär in. 

Regissören förklarar hur han vill ha det: hårt och brutalt (läs: äckligt). En kameraman 

kommenterar vinklar och utförande medan ”härskaren” och ”slavinnan” känner sig äcklad 

respektive förnedrad. 

Mellanspelet ”zoomar” sedan ut från filmen och ur en teve bakom disken i en drugstore där 

butiksinnehavaren just håller på att beskåda spektaklet. 

Scen 5 - Drugstore 

De fyra kamraterna ska handla ”koffko och chewisar”. Rimini frågar efter toaletten och går dit 

(spelaren i fråga axlar butiksbiträdets roll). Återigen börjar jakten efter respekt. Psykandet 

pågår under det att butikshyllor, varor etc. bitvis rivs ned/förstörs. Biträdet är beväpnat bakom 

disken och någon, inte Passarau dock) kan skadas lindrigt. Detta är våldsscen 3. 

Scenen avslutas med att den lilla butiken fullständigt förstörs medelst Passaraus övningar i 

golfsvingar och att butiksbiträdet misshandlas nära nog intill döden. Kamraterna äter lite godis 

medan de försvinner då de hör sirener några kvarter bort. 

- mellanspel: Ett våldtäktsfall diskuteras på en polisstation. En besökare försöker påverka 

polischefen att sätta till ”större resurser på dessa våldtäktsfall”. Hon beskriver det senaste 

offrets förtvivlade situation. Den stressade chefen beklagar yrkesmässigt att allt som kan göras 

för tillfället är gjort. ”Utredaren” som finns i samma lokal vill ha hjälp och resurser för en 
ekobrotts-härva. En sekreterare försöker förtvivlat säga sin mening 

Scen 6 ”Slutscenen” 

Det är dags för kvällens dödande. Spelledaren spelar nu sin enda roll, nämligen det tilltänkta 

offret, en senig medelålders man med skägg och långt hår. Samma sökande efter offrets 
respekt uppstår, men det går inte som Passarau väntat sig. Offret börjar orda själv och vänder 

de tre Kamraterna mot sin ledare. Deras undertryckta viljor tar överhanden; de slår ihjäl 
Passarau (i spelledarens upplästa avslutning), varefter främlingen kliver på en nattbuss och 

försvinner. Detta är den fjärde våldsscenen. 

- mellanspel: Mellanspelet börjar med en nyhetssändning som Riminis spelare läser upp. 
Radion stängs av. Rottingen ska fram! Passarau som 10-åring har varit olydig och ska just 

straffas. Far gör aldrig sådant själv; mor får axla detta ansvar efter instruktion från far. Mor 

påpekar hela tiden nödvändigheten och det goda i agan men ogillar samtidigt det hon håller på 

med. Fadern är uppfinningsrik (för skräckfyllda exempel, läs I begynnelsen var uppfostran, av 

A Miller). 

Scen 7 - I himlen 

Passarau anländer till ”porten”, som står på glänt. Skyltar längs med vägen deklarerar: ”Allt är 
förlåtet!”. På porten sitter det en lapp: ”Gud är borta”, underskrivet av signaturen Gud, följt av 

”PS! Allt är förlåtet, DS! Passarau kliver in. Väl inne träffar han Butiksbiträdet, ”Dockan” och 

Taxichauffören som tar honom på en rundvandring i himlen (i himlen ser allt ut som i vilken 
stad som helst fast i ett nedgånget och skitigt stadium - att liknas vid spelet Wraiths dödsrike) 
De tre andra (butiksbiträdet, ”dockan” och chauffören) misshandlar någon under vandringen 
och scenen avslutas sedan med att Passarau spöar någon tillsammans med dessa tre individer. 

Denne någon visar sig vara främlingen från gatan i scen 6 - ”Slutscenen”. Själva våldet som



läses upp av spelledaren blir en direkt avspegling, eller repris, av det som utspelar sig i 
föregående scens avslutning - fast nu är ”främlingen” offer istället för Passarau. 

mellanspel - Ett debattprogram, likt vilket som helst av de otaliga dito som florerar i ”vår 
”världs tv-utbud. Diskussionen pågår för fullt kring ämnet ”Censur vs. Yttrandefrihet”. 
Spelarna spelar nu inga karaktärer utan deltar några få minuter i debatten som sig själva. 

Scen 8 - Begravningen 

Prästen ska jordfästa en flicka som begått självmord. I inledningen beskrivs flickans utseende 
som likadant med dockan i scen 3 - Våldtäkten. Föräldrarna till flickan är närvarande. Prästen 
(en av spelarna) håller ett tal som går ut på att det är sorgligt med alla unga människor som 

tager sina liv i förtid. Förra veckan begravde han en självmördare, en ung kille, där ingen dök 
upp till själva ceremonin. Efter detta tal avslutas hela scenariot med att kyrkvaktmästaren 

börjar nynna på den för scenariot centrala dikten. (se ovan!) 

Slut



Hur man spelleder scenariot 

Hugget som stucket är ett enkelspårigt scenario. Det är designat och skrivet för att upplevas minst lika mycket som att ”utlevas”. För att jag skall kunna förmedla mitt budskap till spelarna har spelledaren begränsad rörlighet. Se inte detta som en nackdel utan se det istället som en god chans att själv få uppleva något. I stort sett är det enda spelledaren behöver göra att läsa vissa texter efter ett manus, starta och stoppa en bandspelare/CDspelare samt hålla ordning på varje scens totala speltid med ett stoppur av något slag. Låter det krångligt? Här följer en utförlig beskrivning av spelförfarandet: 

Innan spelet kan börja 
a. Dela ut spelarnas information om scenariot. Låt spelarna läsa igenom denna. b. Dela ut rollerna. Låt spelarna studera dessa så mycket de önskar. ce. Förklara för spelarna hur spelet kommer förfara, allt enligt Under spelets gång nedan d. Läs upp ”Motto för en fördömd bok” av Baudelaire som står citerad i början av scenariots förord. 
e. Förklara att spelet kan börja. 

Under spelets gång / Spelets förfarande 
A. En scen börjar med att spelledaren högt läser scenens titel, följt av vilka roller som deltager samt tidsfördelningen (ex.vis 2 minuters inledning följt av 12 minuters spel och 1 minuts avslutning). All denna information finns skriven i början av respektive scens beskrivning. Givetvis börjar man med scen 1. 
B. Bandet/CD'n med scenariots bakgrundsmusik sätts igång och tidtagningen för scenen startar. Om spelledaren använder en kassettspelare så behövs ett tidtagarur för att hålla ordning på musiken. Används CDspelare kan med fördel dess egna räkneverk användas eftersom varje scen motsvaras av ett eget spår. Denna bakgrundsmusik är inspelad ”scenvis”. Varje scen är femton minuter lång och till den har följaktligen spelats in femton minuter musik. På samma sätt håller varje mellanspel på i fem minuter med fem minuter tillhörande musik. 
C. När bandet/CD'n för scenen i fråga satts igång läser spelledaren med en gång upp inledningstexten. 
D. Så snart spelledaren läst inledningen tar spelarna över och spelar sin under sin avsedda tid. Spelaren lutar sig tillbaka och är passiv (med ett undantag, se scen 6). E. Spelledaren ger signaler till spelarna när det är tre, minuter, två minuter, respektive en minut kvar att spela av scenen genom att tydligt sträcka upp ett antal fingrar motsvarande mängden minuter kvar. 
F. När det är tio sekunder kvar av scenen räknar spelledaren ned dessa med hjälp av sina fingrar. Spelarna ska ha avrundat sin dialog innan tiden går ut. . G. När scenens speltid gått ut tar spelledaren återigen över, denna gång för att högt läsa scenens avslutning, enligt manus. 

a H. Spelledaren stoppar/pausar kassetten/CD'h och delar ut handöuts för det mellanspel som följer efter spelad scen. . 
I. Efter att spelarna studerat dessa färdigt läser spelledaren upp presentationen av mellanspelet i fråga. 
J. Bandet/CD'n startar och spelarna börjar spela mellanspelet som varar i fem minuter. Spelledaren signalerar nu på samma sätt med sina fingrar när det är en minut kvar samt nedräkningen av de sista tio sekunderna. 
K. Nästa scen tar vid.



Scenerna 

Texten som står under rubrikerna Inledning och Avslutning i respektive scen är avsedda att 
läsas som de är. Inledningarna är så att säga scenernas ”handouts” och sätter ramarna för 
spelarnas dialog under scenen i fråga. Karaktärerna tar sig inte an några egentliga handlingar 

under scenerna (de sitter oftast, eller strosar omkring). Istället är ”Hugget som Stucket” 
koncentrerat kring dialogen. Själva handlingen utspelar sig i spelledarens texter. Här skiljer 
sig scenariot från traditionella rollspel genom att man aldrig behöver, eller snarare bör avbryta 

spelandet för att säga vad man gör. När väl en scen startat så är det hela realtid tills scenen är 

slut. Observera att musiken till varje scen är femton minuter lång vilket innebär att 
kassetten/CD'n startas samtidigt som inledningen påbörjas, inte efteråt. 

Mellanspel 

Texten som står under rubriken - Mellanspel efter scenerna är respektive mellanspels 
inledning och läses likadant som scenernas inledningar. Däremot läser man inte upp någon 

avslutning till mellanspelen. Glöm inte att dela ut handoutsen innan du påbörjar ett 
mellanspel. Musiken till ett mellanspel är fem minuter lång och startar efter att inledningen 
lästs upp, till skillnad från scenerna. Spelarna har fem minuter på sig att spela mellanspelet. 

Det korta efterspelet 

Det korta efterspelet spelas direkt efter mellanspel 7 och fungerar exakt som ett mellanspel, 

med handouts, med det undantaget att det inte finns någon specifikt utsatt speltid. Lite 
klockspel har dock spelats in på bandet/CD'n för att ackompanjera prästens tal. 

Handouts & Vinkar 

Scenariots handouts delas ut inför mellanspelen och inför scen 7. Dessutom har spelledaren en 
handout till scen 6. Dessa är utformade lite olika. Tag en snabb titt på dem och se att de flesta 
består av ett antal ord eller korta fraser som beskriver karaktären och dess funktion i scenen. 

De kursiverade delarna handlar om karaktärens sinnesstämning och personlighet, medan ord 

och fraser skrivna med vanlig text representerar den konkreta viljan och handlandet hos 
personen. Handoutsen ska fungera som direktiv, men även som inspiration att spinna vidare 
på. 
Det krävs att spelarna interagerar och hakar på varandras idéer för att dessa handouts ska vara 
till hjälp. Vissa saker blir vettiga och förståeliga först när en annan karaktär har agerat. 

Vinkar kallar jag små lappar som tilldelas spelare mitt under en scen(eller möjligen ett 
mellanspel). Dessa små lappar ska helt enkelt inspirera, leda och/eller hjälpa spelaren att föra 

dialogen framåt. De ska fungera med ”spin-off”-effekt, d.v.s. de är ord (ibland korta fraser) 
som ska hjälpa spelarna att föra dialogen framåt när/om den går på tomgång. Det finns 
färdigskrivna vinkar för de två första scenerna, men ett flitigt bruk av penna på tomma lappar 
kan vara väldigt viktigt för att scenariot ska kännas spelvätt. Det är upp till spelledaren att 

själv kasta in små lappar här och var till spelarna där det kan behövas. Kom ihåg att ett eller 
ett fåtal ord oftast räcker. Scenariot handlar om dialog och improvisation. Vad som helst kan 
fungera som en vink; likna det gärna vid ”Brainstorming”.



Till läsaren 

Av misstag, gnidighet, synder, förtal 

behärskas vär själ, och vår kropp de föröder, 

och vi odlar, lika ömt som tiggaren göder 

sina löss, våra älskvärda samvetskval. 

Vår synd är envis, vår ånger är feg, 
vi bekänner inget gratis, och är aldrig sena 

att åter glatt slå in på vår smutsiga väg 
i tron att eländig gråt gör oss rena. 

På ondskans bädd vaggar Satan Trismegist 
vår hänförda själ i långa extaser, 

och vår viljas ädla metall har i gaser 
helt upplösts av denne förfarne kemist. 

Det är Djävulen som rycker i oss marionetter! 
Vi finner i de motbjudande tingen behag 

och vandrar utan fasa genom stinkande nätter 
nedåt mot Helvetet, ett steg för var dag. 

Som en uttjänt skökas förpinade bröst 
blir kyssta och sugs av en fattig libertin, 

så stjäl vi hemligt till oss njutningsfull tröst 
och pressar ur den hårt, som en gammal apelsin. 

Tack till: 

Slutord & Tack 

Likt miljoner inälvsmaskar, vimlande i klungor 

svirar ett demonFfolk i vär hjärna och vårt blod 

och vid vart andetag går Döden ner i våra lungor 

med stumma rop av klagan, som en osynlig flod. 

Om dolkar, mordbrand, gift eller våldtäktsbrott 

inte fullbordat än sin betagande bild 
på vårt ömkliga ödes banala stramalj, är det blott 

för att dådkraften hos oss gått förspilld. 

Men i våra lasters vidriga zoo som hyser 
leoparder, hyndor, giftormar, gamar, 

skorpioner, schakaler, och andra som gläfser, fnyser, 

tjattrar, krälar, ryter och jamar 

finns det en som är fulast, ondast, mest avskyvärd! 
Fast han varken skriker eller gestikulerar 

skulle han gärna slå i stycken hela vår värld 
och sluka i en gäspning allt som existerar. 

Han fäller ofrivilligt en tår - det är Ledan, 
som med drömda giljotiner fyller sitt rike 

Läsare, detta sensibla monster känner du redan, 

- hycklande läsare - min broder - min like! 

- Baudelaire, tolkad av Ingvar Björkeson 

e Stanley Kubrick för en mästerlig film som givit mig god inspiration 

e testspelare som hjälpt mig finjustera scenariot 

e de som skapat musiken jag ”stulit” till scenariot 

e andra musiker som via min stereo spelat bra musik för mig under författandet 

e Backi Bröder och Systrar, samt andra rollspelare jag känner, för inget speciellt 

e Anna för en hel del speciellt 
e ”Lard”, tidningen ”Elle” m. fl. för hjälp med bidrag till ”nyheterna” 

e SydCon, för att ännu en gång ge mig utrymme på konventet 

v Öl 
och 

e som vanligt, de jag glömt! 

06.04.98 

Erik Lundström av Backi Börd



Hugget som stucket- ett scenario om våld 
eller 

Lyft nå hatten för Herrelifru Tinkari 

Appendix I 

Scener & Mellansnel 

  

  

  

  

  
 



1. Café Något Annat 

Passaråu, Rimini, Romulous, Romana 

2 min. inledning + 12 min. spel + 1 min. avslut 

Inledning 

En skylt fäst vid ”ciggispendern” på bordet tänds då Passaråu slår sig ned i den mjukt 

vadderade fåtöljen. Armarna utsträckta framför sig ler han sitt allra vänligaste leende till det 

äldre paret vid bordet intill. ”Herrellifru” Tinkari har alltid varit lika punktliga på Något 

Annat; varje Fredag kväll vid bord fyra och alltid med varsin kyld ”koffko” i hand möter de 

Passaråu och kamraters leenden med en nick och en lätt beröring vid sina hattbretten. Det har 

liksom blivit signalen som bjuder de andra att slå sig ned. Ingen slår sig ned förrän Tinkaris 

har nickat! Och varför skulle man? 

Den tända skylten visar att gäster anlänt och att bordet för tillfället är upptaget. Så upptaget att 

ingen annan behöver bry sig om att fråga några respektlösa frågor om eventuellt utrymme vid 

det samlade sällskapet. Bara fyra ungdomar i ett Freundschaft och bredvid dem ett nickande 

par Tinkari. 

Varje blick Passaråu kastar på gamlingarnas väl förtjänta koffko-koppar minner honom om 

samhällets plikt mot de svaga och sänder en rysning genom centrala nervsystemet med alla 

hemska tankar kring vad som skulle kunna hända dem. Den kväll Tinkaris inte sitter här... 

tänker Passaråu och låter blicken vandra över rummet där den på väg mot baren möter de 

andras ögon, ett par efter ett annat... den kvällen blir min sista på Något Annat. Rimini, 

Romulous och Romana sitter tysta med förväntansfulla öron och väntar ut Passaraus tystnad 

och tankar när plötsligt Ludvig Van sprider sina toner i lokalen. De tre breder ut njutande 

grimaser i ett unisont välmående för att visa sin uppskattning och underlägsenhet gentemot de 

båda genierna i rummet. Det bästa med Herrelifru Tinkari måste i alla fall vara att de 

uppskattar Ludvig Van, ser Passaråu ut att vilja utbrista, men i andakt håller han sig tyst under 

den stora mästarens bila och fortsätter istället att le. 

Alla vet de att galningarnas natt är Fredag och Fredag är i kväll. Det är gubbens stora natt, 

fylld av respekt. Koncentration och uthållighet försäkrar Passaråu om det goda i hans 

gärningar och med gubbens ord som vilja brukar väntan på grejerna bli kort. Alla vet de hur 

natten börjar...med samma ord som den slutar, en slogan värd att dö för. 

Avslutning : 

Passaråu ser nöjt på sina kamrater och reser sig upp. I baren står grejerna och väntar. De tre 

andra vänder sig i ett häftigt ryck. Så häftigt att Passaråu blir tvungen att smiskelipiska den 

store Romulous som sitter närmast lite lätt över örat. Som för att skrika andas pojken häftigt 

ut, men ljudet fastnar långt ned i den stora burkiga kroppen. Utan ett ljud har Passaråus 

meddelande nått inte bara Rimini och Römana, utan även Herrelifru Tinkåri, som ler det 

varma leendet åt Passaråus håll varpå de lätt snuddar vid sina hattbretten. En familjefar ut i 

fingertopparna, den där åldrade Tinkari. | ” 

Passaråu kliver sin väg mellan borden fram mot baren och grejerna; de tre andra hack i häl, 

Romulous - smekande sitt ömma öra - lite på efterkälken. Små smaksatta grejer och allt man 

gör är att betala med vad man har...ekonomixen, så klart. Genom den stora porten ut mot 

gatan kliver de ut i galningarnas natt; en ska vi skrämma, ett ska vi krossa, hon ska vi klappa, 

sist en vi döda! Utbildningsanstalten i all ära, men världen är väl ändå för liten för sånt?



- Mellanspel 
I ett litet sovrum i andra-staden för omkring 15 år sedan ligger den unge Passaråu i sin säng 
för att enligt sin mors vilja somna in för kvällen. Passaråu önskar att han var äldre så att 
sådant som sova inte skulle behöva vara så viktigt. Men det är sent och i morgon är en ny dag.



2. Hos Afrodite 

Pussaråu, Rimini, Romulous, Romana 

2 min. inledning + 12 min. spel + I min. avslutning 

Inledning 
Små smaksatta grejer, smakar smått grejt! På vägen, genom Något annat, tog de fyra 

kamraterna bakvägen till galningarnas natt. Gubben kallade. De kallade honom Gubben, 

svalde siha grejer och slog...slog igen dörren. Det rusade genom Passaråus kropp. Hela staden 

rusade genom hans skakande lekamen; gatans alla ljud - skrik, trafik, blivande lik; ljus från 

”neonvisare” och gatlyktor. Herrelifru Tinkaris leenden for genom Passaråus kropp, kom ut 

och skrattade några få sekunder i samkväm med honom och de tre kamraterna innan det for 

vidare nedför gatan och in till Något Annat där resten av Tinkari satt. 

Rimini, Romulous och Rémana grupperade sig snubblande runt sin genialiske kamrat och 

livsledare. Runt de fyra grupperade sig så resten av världen, och allt detta var under 

överseende av Gubben. Den plötsliga tystnaden blev abrupt avbruten av toner, ljuva Van 

Beethovska toner, från ingenstans. Det var inifrån hjärtat av Passaråu som mästaren funnit 

resonans. Därför kunde de nu njuta av sina smaksatta grejer med ett lugnt ”track”. Men detta 

”track” skulle snart övergå i något annat. Det är ingen ide att kämpa emot, brukar Passaråu 

förklara för de respektlösa. Samma sak är det med ens ”track”. Det ändras med hjärtat och det 

är inget man kan göra åt det. 

Hjärtat. Som i kärleken, den ljuva kärleken. Passaråus kärlek till kärleken. Dessa långa 

hyllningar till kärleken. Det är kärlek i smaksatta grejer. Kärlek som vill ut och diktas i mun. 

Passaråu håller då och då ett hyllningstal till kärleken, som sig bör under galningarnas natt. 

Det är utan tvekan en god galningarnas natt som med alla sina vilsna får ska få gubbens ord att 

låta som en komposition av rent gudomliga mått, en ska vi skrämma, ett ska vi krossa, hon ska 

vi klappa, sist en vi döda. 
Det snurrar runt ett varv till under skinnet och letar sig upp i huvudet. Det är nu det den riktiga 

värmen sprider sig i kroppen. Med fartfyllda steg trampar kamraterna gatan ned i höga 

ordalag. Som en uppvärmning inför golfrundan, tänker Passaråu högt, och svingar i luften en 
tankeställare. Han spanar efter tankeställaren som far iväg i en hög båge och slutligen landar 
inte så långt från målet. Sedan hänfaller han åter åt kärleken och sina kamrater. 

Avslutning 
All kärlek i luften har jo Passaråu och Freundschaftet passionerat saliga över sina rus då 

plötsligt en innerlig känsla griper tag i Passaråus för stunden flyktiga medvetande. Minnena 
från sin ljuvliga barndom översvämmar den unge man vars kategorier på 
uppfostringsanstalten alltid var de högsta. De tre andra har länge lovhört Passaråus underbara 

barndomsminnen och vet själva att deras egna tidiga år tveklöst måste te sig ointressanta i 

andras öron. I rusiga ord skrattar man åt de incidenter som Passaråu drar ur sina glädjefyllda 
minnen. Det handlar om sagolika födelsedagar öch firandet av allemansrättedagen, hur enkelt 

det var att växa upp med en sådan respektingivande Far som Passaråu ändå var satt till världen 
åt. Det hela vilar ju ändå på faderns axlar. ”Och Pappi”, säger Passaråu förnöjt, ”han 
smiskpiskade mig aldrig. Det ligger i respekten att den inte går att finna i agan - Mammi stod 

för den. Tack vare Pappi känner jag idag medlidande med er och vet att fostra er, kära 

kamrater. Mitt Freundschaft, tack för att ni finns!” 

- Mellanspel 
Det är frukosttid hos den 6-årige Passaråus familj. Idag är det första dagen för Passaråu i 

uppfostringsanstalten. En mycket nervös pojke försöker med svårigheter svälja sin mat.



Situationen känns motbjudande och olustig; vad ska hända med honom idag. Pappi, Mammi 

och broder känner Passaråus nervositet och vet att dra nytta av den.



3. Våldtäkten 

Passarau, Rimini, Romulous, ”Dockan” 

2 min. inledning + 12 min. spel + I min. avslutning 

Inledning 
Ingen hade en aning hur lång tid som gått sedan koffko-kopparna och mötet med Herrelifru 

Tinkari på Något Annat tidigare under kvällen. Inte heller brydde man sig! På väg ned från 

smaksatta grejer korsade många tankar Passaråus brydda hjärnceller. Han kände de sista 
kraftiga svängarna i de smaksatta grejerna och fick syn på två ur sitt Freundschaft, sittandes på 
en locket till en överfylld ”trashispencer”, rökandes varsin ”feuerzeuger”. Det var Romulous 
och Rimini som relativt klara i sina huvuden satt och diskuterade kommunixens betydelse för 

kärleken och huruvida samma kommunix, väl genomförd, kunde ersätta vad som på 
uppfostringsanstalten namngavs ”förspel” och som sedan länge varit utdömt som överflödigt 
och bakåtsträvande. När Passaråu plötsligt dök upp och sparkade omkull trashispencern så att 
de båda föll i en hög av nyttjat råmaterial tystnade de och log inställsamt mot sin 

Vapenbroder. I all repsekt släckte de sina röktyg; de visste båda vad Passaråu tycker om 
sådana onödiga droger. 
Som svar på frågan var Römana tagit vägen pekade de två kamraterna mot en neonpelare på 

andra sidan Taxi-leden vid vilken en gestalt stod dubbelvikt och kastade upp. Neonpelaren 

ägdes av kommunikationsverket ”Brothers United” och deklarerade med. stora bokstäver: 
Tänk till! Römana hängde med ett fast grepp vid neonpelaren på andra sidan taxi-leden under 
det att hon försökte räta till den tillvaro som hon skänkts av de smaksatta grejerna. En sådan 
överreaktion hade hon aldrig förut hallucinerat. Hon satte sig ned. 

Vid den omkullvälta trashispencern började Passaråu känna hur något saknades honom. Allt 

känslostormande kring Kärlek och Älskande hade gjort honom krank. De två kamraterna lade 
märke till den där speciella blicken i Passaråus ögon. Passaråu hade fått syn på en ”docka” 

längre ned längs med taxi-ledens sidoplan. Det var en oskadad och ung docka minsann som 

stod och väntade på skjuts. Med raska kliv och med sina två kamrater i hälarna hoppade 
Passaråu jämfotahopp fram till dockan som med stor förvåning och en stänk undran i blicken 
hälsade på den stilige unge mannen. Med god vana kurtiserade Passaråu dockan medan de två 
andra vinkade förbi en annalkande taxi-vagn. Tre visste vad som skulle ske. Den fjärde kunde 
bara i sina innersta föfasningar ana vad som skulle kunna hända. 

Avslutning 
Nog sagt om det, tycks stämningen säga när Passaråus båda vapendragare tar varsin av 

dockans armar i armkrok och släpar henne förbi den omkullvällta trashispencern nedför en 

brant kullerstenstrappa så att hennes högra fot stukas. Den värker, men hon är alldeles för 

skärrad för att tänka på smärta. Bakom treenigheten skuttar Passaråu ined små glädjehopp 

fram och tillbaka över sidoplanen sparkandes en tom koffkoburk. 
I den mörklagda gränden lägger Romulous och' Rimini med våldsamma handlag upp dockan 

på én parkerad personvagns motorhuv och håller henne i ett hårt grepp ned mot den blanka 
ytan. Hennes förtvivlade skrik om nåd och förbarmande dränks snart i ljudet av det 
öronbedövande larm som någon installerat i fordonet och som sätts igång av flickans egna 
sparkar mot plåten. 
-Bra! Nu slipper vi störande grannar mitt i kärleksakten skriker Passaråu i ”hörat” på dockan 

som vid de orden spärrar upp sina ögon så till den grad att Rimini befarar att de skulle 

komma att hoppa ur sina hålor.



Passaråu tar ett stadigt grepp i dockans blommiga klänning och river med några enkla ryck 
upp hela plagget från nedkant till krage. Han knäpper så upp sina golfbyxor och skrider till 

verket; äkta kärlek... 

Dockan tystnar i samma stund. Istället vrider hon sitt huvud, lutar sin kind mot den kalla 
plåten och sluter sina ögon i ett desperat och på förhand utdömt försök att fantisera sig bort. 

- Mellanspel 
I en av Tillsynsmännen Polizias byggnader är det dags för ett pressutlåtande. Talesmannen 
håller nervöst i sitt PM. Lokalen är full av nyfikna Journalister som likt gamar häckar över de 
annalkande nyheterna. Gårkvällens våldsdåd var bara några i raden av allvarliga seriedåd som 

begåtts sista tiden. Talesmannen släpper ordet fritt.



4. Taxibilen 

Passaråu, Rimini, Römana, Taxichauffören 

2 min. 10 s. Inledning + 11 min. 50 s. spel + I min. avslutning 

Inledning 

Så mycket för kärlek. Kärleken kommer och går, och ibland kan den vara över på fem 

minuter. Ovanför de fyra kamraterna log gubben ett självsäkert flin; en skära av ljus som 

säkrare än staden existerar även nästa vecka. Och nästa eon. En mångubbe som i oräkneliga 

tider blivit dyrkad av kultister, präster och enfaldiga ungdomar med överromantiska passioner 

som största hobby... Hon ska vi klappa, gubben vår pappa 

Romana skakade ur sig det sista hallucinot och drog sig med skakiga händer upp i 

neonpelaren från ”Brothers United” tills hon stod på stadiga fötter igen. Hennes psykosom 

hade avtagit och allt som fanns kvar som ett spår av de smaksatta grejerna var hennes 

blodsprängda ögonvitor. På andra sidan taxileden stod hennes tre kamrater och vinkade sina 

händer för att fånga en chaufförs uppmärksamhet. Ett riktigt vrål stannade intill 

Freundscahftet. En ruta vevades ned och Passaråu stack in sitt huvud. - ”Vråligt herre, vråligt! 

Är det en NEO? Får man åka med kanske. Och mitt Freundschaft, måhända, bästa herrn?” 

Vrålets dörr svängdes upp och de tre kamraterna trängde sig in i fordonet som spann tyst. 

Chauffören svängde på begäran runt för att plocka upp Römana som likt en nyvaknad 

stapplade in till sina kamrater. Hon slog sig ned bredvid Passaråu som satt framåt i 

färdriktningen. -”Ave kamrater”, sade hon. ”Har jag missat stora smilet ännu? Åh, vänta det 

här vrålet minner mig på om dödandet förra galen-natta.” Passaråu ansikte sken upp. Visst 

hade hon rätt; det stora dödandet förra veckan. Ett sådant vrål de kapat från sin chaufför. Lite 

smiskpisk och sedan hade han gett upp. 

”Precis ett sådant vrål vill jag minnas kära Romana.” sade Passaråu och nickade mot 

inredningen i röd ”baum”. ”Det var en incident att spendera sina hjärnceller på. Hur for vi inte 

sedan i vrålet. Fort!” 

Romulous som förra veckan på grund av förhinder inom Pappis och Mammis sektor missat 

den stora galningens natt såg förvånat på Passaråu och Römana som log mot varandra. ”Åh 

förlåt Romulous, så här var det: Det var Jag, Passaråu, och våra två kamrater Rimini och 

Römana. Vi klev in i ett likadant vrål som det här och förstod när vi såg den oborstade 

chauffören att det var dags att respektifiera en aning. Han spelade gräslig okonst på sin radio. 

Det var hemskt! Jag bad honom sätta på AeroClassic. Han vägrade. Det var dags för 

respektifiering...åjo...” 

Avslutning 

En svettpärla letar sig fram längs en bekymrad fåra i den stackars chaufförens ansikte då han 

stannar vid sidoplanen. Rimini söker i sih golfis efter den syntiplax-påse som han brukar ha 

sina små hårda vita i. Han finner den, tömmer den på sitt innehåll och kastar sig över 

chaufförens huvud medan Rémana bakbinder hans händer runt stolsryggen. ”Känner du inte 

någon respekt överhuvudtaget för de stora mästarna. Ingen skam för den vrede du givit mig, 

oss, mina kamrater, vårt Freundschaft”, säger Passaråu medan han tejpar fast syntiplaxpåsen 

runt mannens hals. ”Känn Riminis respekt för mig, den kommer över dig i det närmsta”. 

Förtvivlade flås inifrån mannens personliga syntiplax-fängelse är det enda som hörs. Mannen 

tystnar för att i all panik försöka höra vad som är på gång. Han kan inte se, men känner snart 

Riminis trä-4:a mellan benen. En smärtsam värme sprider sig från mannens skrev ut i resten 

av kroppen. När klubban träffar chauffören med ett hårt slag i huvudets bakre del mörknar 

påsen i ett rött flöde. Det blir tyst.



Samtidigt som Passaråu i sina sista ord klär sin berättelse för Romulous stannar chauffören 
vid den sidoplan som Freundschaftet beställt. Han har hört varenda ord och vågar inte ens ta 
betalt för resan. Innan Passaråu, som går sist, kliver ur bilen vänder han sig mot chauffören 
och frågar honom med en lugn och stillsam röst: ”Har du sett en syntiplax-påse här 
någonstans?” Chauffören känner en enorm adrenalinrush uppför ryggraden och segnar ihop i 
sitt säte. Passaråu kliver ur bilen skrattande: ”Ha, ha! En ska vi skrämma, gubben vi skämma” 

- Mellanspel 
I en primitiv studio ska en film av mer motbjudande karaktär spelas in. Scenen är en direktörs 
kontor och en översminkad ung kvinna i något som ska föreställa ”läckra” underkläder sitter 

på skrivbordet och ser hopplöst och sorgset ut i tomma luften. Hon och en lätt överviktig man 

iförd kostym som är den unga kvinnans motspelare, samt en jäktad kameraman med 

SuperVHS-utrustning lyssnar på direktiv från regissören och tillika producenten som har allt 
klart för sig. Scenen som ska spelas in har han i sina öron ”fantasifullt” nog döpt ”Härskaren 

och slavinnan gör rent hus”.



5. Drugstore 

Passaråu, Romana, Romulous, Snabbköpsinnehavaren 

2 min. 15 s. inledning + 11 min. 15 s. spel + I min. 30's. avslutning 

Inledning 
En medelålders man i bara mässingen svettades över en ung flicka i korpsvart långt hår. 
Hennes plågade ansiktsuttryck dolde bristfälligt en känsla av såväl förnedring som smärta då 
den svettige mannen trängde in mellan flickans skinkor där hon låg platt över ett skrivbord 

med ena kinden vilande på ett exemplar av den storsäljande boken ”Pengar, modernitet och 
alltings utbytbarhet”. Hennes tomma själlösa blickar riktades rakt in i kameran och ut genom 

en mini-screen som stod placerad på disken i Bandi's Drugstore. Samma blickar blev i den 

indiske butiksägarens ögon ett upphetsande lockrop som kom honom att längta tillbaks till de 

virila dagarna i sin ungdom. När butikens två enda besökare utan att köpa något lämnade den 

upphetsade ägaren med två snattade koffko-extra-burkar var i byxorna sade han bara ”Adios!” 
och lyfte sin ena hand utan att slita sin blick från skärmen. För säkerhets skull hade han dock 
sänkt ljudet till noll så att eventuella kunder inte skulle bli för nyfikna, eller rent av 
förnärmade av passions-rullen. Kärlek! 

Passaråu slog sin knutna näve i disken varvid den överrumplade butiksägaren ryckte till och 

slet sig från sitt dyra nöje. ”Haver måhända vår bäste Geschäfter några golfisar?” Jo, visst har 
Bandi's Drugstore golfisar, vilken välsorterad nattöppen butik i staden har inte golfisar. 
Butiksbiträdet haltade fram till en vägg några meter bort och började demonstrera sina dyrbara 
golfisar för den nyfikne Passaråu. 
Rimini kände en viss nöd och passade på att besöka butikens toalett vars dörr 
kommunikationsbolaget ”Brothers United” sponsrat och därmed fått pryda med sin välkända 
devis: ”Tänk till” Medan Passaråu entusiastiskt provsvingade golfisar letade Römana och 

Romulous efter koffkokylen och några påsar chewisar att smaka på framåt natten. När de stod 

och rotade i kylen hörde de Passaråu i en livlig predikan framme vid disken och sprang med 
något hoppfullt i sinnet dit för att se vad som var på gång. 
”Min bäste herr uting är smaklökslös, ser jag. Vilket är då ditt försvar, min bäste oälskling.” 

Passaråu hängde över glasdisken och slet tag i mini-sereenen på vilken den svettige mannen 

nu knäböjde sig över den gråtande kvinnans barm och krystade för att på regissörens 
befallning och diktament göra filmen lite mer vågad och utmanande. ”Se här, mina käraste 

kamrater, vad vår bäste uting från India håller sig med för fasor i sin lilla vidriga hydda.” 
Römana såg en kort stund på mini-screenen och välte sedan ett tidningsställ som en gång 
hållit det nu utsålda magasinet ”Gun for Fun”. ”Min bäste herre”, sade Passaråu... 

Avslutning 

Den vettskrämda butiksägaren har inte en chans att se hut Rimini tar sats från butikens bortre 
vägg och med ett högt tjut i mun flyger över det omkullvällta tidningsstället. Rimini har följt 
händelserna i stilla andakt från toaletten och hunnit tröttna på något han anser vara en allvarlig 
kommunix-störning. Han landar en spark i mannens rygg. Det stinger till i hela mannen - som 
av en elektrisk stöt - han tappar balansen och faller handlöst framåt mot disken mot vilken han 
slår sin haka blodig. Glasskivan ger ifrån sig ett sprickande ljud men mannen hör också hur 
något krasar till innuti sitt huvud; det är ett mycket obehagligt ljud och han förstår snart att det 

är käkbenet i hans blodiga haka som krossats. En smak av blod sprider sig i butiksägarens 
mun. Han hör med fasa hur Passaråus tre kamrater närmar sig honom bakifrån då han häver 
sig över sin förstörda disk för att greppa tag i en av de golfisar som Passaråu tidigare 
provsvingat. Med ett tveklöst raseri och med kraft som bara kan härröra ur panisk dödsångest 
måttar utingen ett slag mot Römana som träffas i sidan. Genast är hon nere för räkning,



kippande efter anda. Men då är redan Romulous och Rimini framme vid disken och avväpnar 

effektivt sin ”fi” medelst slag och sparkar. Golfisen plockas upp av Passaråu som passar på att 

fördriva sin väntan med svingövningar; inte en enda hylla eller display lämnas ospelad och när 

de fyra kamraterna lämnar den krossade butiksägaren ensam med endast sin gråt och sin 

oöverkomliga rädsla i behållning är hela Dandi's Drugstore uppochnedvänd. 

Några kvarter bort hörs de annalkande tillsynsmännens piketer. Passaråu sköljer ned en 

chewis med två klunkar koffko. Respekt ja.... Ett ska vi mosa, under gubben strosa 

- Mellanspel 

På en av stadens kontor för Tillsynsmännen Polizia sitter en stressad avdelningschef och 

fingrar på ett papper. En kvinna från andra-staden talar med en mild stämma och gråt i halsen. 

Hon berättar om ett flertal fall den senare tiden. En utredare bryter då och då in för att förklara 

läget i sina efterforskningar. 
En tjuvlyssnande sekreterare finns också i rummet.



6. Gubben oss föda 

Passaråu, Rimini, Romulous, Romana, Anonym man 

2 min. 15 s. inledning + 11 min. spel + I min. 45 s. avslutning 

Observera! Spelledaren har en roll, den anonyme mannen - se handout till spelledaren! 

Inledning 

Passaråu och hans fyra kamrater strosade makligt genom grönanläggning 7, eller ”till sjöss” 

som Freundschaftet brukade säga. Grönanläggning 7 hyser med stadens mått mätt en större 

vattenpöl. Man hade för inte många minuter sedan kastat en kvarlämnad ”velocy” i pölen och 

gick nu som bäst och diskuterade huruvida det var respektlöst att lämna sin velocy utan att 

låsa den eller bara att överhuvudtaget lämna sin velocy. Romulous snurrade in sig i sina egna 

argument. ”Inte bra för kommunixen bäste Romulous!” sade Passaråu och smiskpiskade 

honom med en flatto över hörat. Romulous blängde surt på sin store kamrat och ledare men 

insåg att Passaråu nog hade rätt trots allt och tackade honom innerligt för tillrättavisningen. 

Rimini försökte krama ur den värsta vätan ur sina kläder. Passaråu hade inte kunnat motstå 

frestelsen att lusta sig över Rimini vid sjön. Trots att det var ”wesser” ute frös han, särskilt när 

små vindar letade sig fram mellan grönanläggning 7's installationer, slet tag i de våta kläderna 

och retade den nakna kroppen under dessa. Römana såg med medlidande på den huttrande 

Rimini och lånade ut sin capé till honom. Allt värmer! Särskilt kamrater... 

Men man hade annat att tänka på också; natten var långt framskriden och om det skulle ske så 

var det tvunget att ske snart. En ska vi skrämma, Ett ska vi mosa, Hon ska vi klappa, Sist en vi 

döda...Det handlar om att respekten måste utvecklas. Respektifieringen som konst är inte 

väldigt utvecklad, nej snarare underutvecklad. I alla år har människan levt i tron att respekten 

är självklar. I en sund samhällskropp kanske, men tills en sådan existerar måste något göras 

för att hjälpa en standardisering. 

De stannade vid kollekt-leden utanför ”till sjöss” för att glugga en lång senig man i sina trettio 

som stod vid en av ”Brothers United's” neonpelare till synes utan vare sig mål eller förstånd 

att hålla efter sitt yttre. ”Oborstad minsann”, yttrade Passaråu sig och började så sakteliga 

vagga fram mot den långa mannen. Den anonyme bar med en underlig stolthet upp sitt 

vildvuxna skägg och kastade sitt långa hår över axeln när Passaråu bad att få utväxla 

kommunixen med den ”bäste herrn”. De tre andra vandrade runt den anonyme likt cirklande 

"gamar för att fylla i sin del av kommunixen när det kunde behövas. Men allt var inte 

självklart; mannen förstod kanske inte, eller så var han enbart dumdristig. Hur som helst, 

orolig såg han inte ut att vara. Vad har hänt med respekten, undrade Passaråu i sitt inre. 

”På neonpelaren ovanför de fem samlade lös med stora bokstäver: ”Tänk till!” 

Avslutning | 

”Har du mist allt nu, spoling? Det finns en rättvisa som råder över respekten, något som i 

varje respektifiering måste vägas in, något som inte kan överses. Känner du vrede över mig? 

Känn då andras vrede över dig!” | : 

Med överväldigande självsäkerhet ser den långa mannen ned på Passaråu. Han tycks växa för 

varje landat ord och kommunixen har tagit vändning helt om. Det blänker till i Riminis, 

Römanas och Romulous ögon då mannen sträcker ut en hand för att knuffa omkull Passaråu 

som överrumplad faller mot marken. Något omger honom då han tar mark, något som liknar 

rädsla men som samtidigt är besläktat med såväl respekt som brist på respekt. En laddad 

rädsla...Inte en innehållslös rädsla som mörkerrädsla, eller spindelfobi, utan en laddad rädsla. 

När blänket i kamraternas ögon glidit förbi är det med en självklarhet i sinnet som Römana 

lyfter sin känga för att stampa Passaråu i ansiktet. Hon ser inte ens sin forne ledare i ögonen



innan hon träffar honom rakt över näsbenet. Passaråus rädsla hindrar honom att säga något 

överhuvud taget; inte ens ett kvidande om nåd förmår han frigöra från sina stumma läppar. 

Romana fortsätter att med sin fot misshandla den omkullkastade. Romulous rycks ur sin 

stillhet och dras tillsammans med Rimini in i leken. Med vilda tjut och med vad man kan 

finna som tillhygge slår de tre all kraft ur sig. Sår efter sår blottas genom Passaråus 

sönderrivna kläder. Passaråu själv har sedan länge mist medvetandet och är redan på väg att 

dö, men kamraterna är inte färdiga på länge än. Tre steg bakom slakten håller den långe 

anonyme mannen sig fast i neonpelaren från ”Brothers United”. När Römana, Rimini och 

Römulous sliter sig ur sitt rus och släpper sina blodiga händers tag i den livlösa kroppen ser de 

hur en nattbuss sakta taxar in vid sidoplanen. De blodiga resterna av Passaråu dunsar i 

marken. Utan att ge ifrån sig ett ord kliver den anonyme på bussen och försvinner nedför 

Kollekt-leden och ut i natten. Det knastrar till i neonpelaren och ”Brothers Uniteds” devis 

slocknar. 

- Mellanspel 

OBS! Detta mellanspel startar med en nyhetsuppläsning från Brothers United som läses upp 

av spelaren som gestaltar Rimini. Manus till denna nyhetsuppläsning finns bland övriga 
handouts. Efter nyhetsuppläsningen fortsätter spelledaren som vanligt med nedanstående 

introduktion: 

Pappi stänger av radion... 
I ett kök sitter en olydig pojke i 10-års-åldern. Det är Passaråu som glömt bort sina 
Lördagssysslor och som just ska straffas. Pappi gör aldrig sådant själv; mammi får axla detta 
göra, efter ansvar och instruktion från Pappi. Det hela har med respekt att göra. En far har inte 

råd att förlora sin sons respekt.



7. Porten 

Passaråu, Dockan, Chauffören, Snabbköpsinnehavaren 

3 min. 15s. inledning + 10 min. spel + I min. 45 s. avslutning 

Inledning 

På osäkra ben följde Passaråu den slingriga vägen som letade sig fram genom fält efter fält av 

slaget gräs. En frän doft av ruttenhet spred sig från markerna omkring honom. Det var en tom 

omgivning han rörde sig i sånär som på en och annan träskylt som kantade vägen. Himlen var 

mörk som när man inväntar ett vådligt åskväder. Stora moln rullade över himlen och hur 

mycket Passaråu än ansträngde sig kunde han inte någonstans skymta solen. Med en nyvaken 

känsla över sig och en hungrig och barndomlig nyfikenhet läste han högt för sig själv han vad 

som stod på en av skyltarna: ”Allt är förlåtet!” Det var allt som där stod...”Allt är förlåtet!” 

Knappast mindre förbryllad av detta budskap avvek Passaråu från vägens grus och småsprang 

mot en något större skylt som stod ensam i skuggorna ute på fältet. Det var inte utan oro han 

stannade framför denna och frågade sig själv frågan ”vad är det som är förlåtet?” På skylten 

stod nämligen återigen samma mening. ”Allt är förlåtet!” 

Han försökte förgäves minnas någonting om den senaste tiden. Vad var förlåtet! Och varför? 

Och av vem? Sakta rörde han sig baklänges tillbaks mot vägen utan att lyfta blicken från den 

nedgångna träskylten. Det var som om han väntade sig att texten på den skulle ändras om han 

bara fortsatte läsa den. Som om det helt plötsligt skulle klarna upp för honom och en spricka 

av ljus skulle framträda i de mörka olycksbådande molnen på himlen för att bryta den känsla 

av ofullständighet och oklarhet som tagit honom i besittning. 

Passaråu backade mot någonting som fick honom att frysa till is av förvåning. Utan att vända 

sig om kände han med trevande fingrar efter några tecken på vad det kunde vara. Han kände 

något i trä och vände sig om bara för att finna en massiv port som stod på glänt. Inifrån kunde 

han höra ett klagande ljud från någon. Sedan tystnade det. En lapp på hade stuckits fast vid 

porten med en spik. ”Gud är borta!” stod där med tydliga versaler i svart bläck. Längst ned 

hade någon signerat meddelandet Gud, följt av ”PS, allt är förlåtet, DS!” 

Med hopp om att finna hjälp klämde Passaråu sig in mellan glipan i porten. Innanför dörrarna 

vällde en förbrukad värld ut sig för Passaråus fötter. Här fanns flera trasiga leder kantade av 

nedgångna hus och omkullvällta, stundtals utbrända fordon av personvagnstyp. Överallt 

vandrade dystra människor omkring och sparade på sin kommunix. Det var tystare än i staden; 

de ljud som trots-allt gjorde sig hörda var uteslutande klagansljud och ljud som vittnade om en 

dyster och utsiktslös situation. Passaråu såg för sitt inre en evig lidan svepa genom sin kropp 

utan att riktigt fästa sig någonstans. Tre gestalter närmade sig strosande den ängslige Passaråu. 

Det var en ung flicka med vackra anletsdrag och ett eldigt rött hår fallande i lockar ned över 

axlarna. Hennes huvud hängde lojt ned vid halsens ena sida som om nacken varit knäckt. Vid 

hennes ena sida gick en man med en 'syntiplaxpåse över huvudet. Påsens insida var full av 

koagulerat blod. Mannen tycktes inte ta någon notis om påsen utan agerade som om den inte 

fanns där. Den siste av de tre gestalterna var en man av indisk härkomst vars kropp var 

kraftigt skändad av slag. Hans käke var fullkomligt krossad. Trots detta tog han till synes 

oberörd av sitt tillstånd till orda och tilltalade Passaråu: ”Välkommen! Ny? Inga problem, här 

hjälps vi åt när vi vill överleva. Vi är alla förenade i ett enda stort brödraskap. Vi väljer själva 

vad vi vill göra och inte vill göra. Du ser ut att vara en rekorderlig ung man, utan vidare 

skavanker. Kom, följ oss.” 
Passaråu såg nu för första gången på sig själv. Hans kropp var fullständigt deformerad och 

inte ett ben kändes helt i kroppen. Men han kände ingen smärta, ingen smärta alls. Faktum var 

att han inte kände något speciellt överhuvudtaget. Inget förutom nyfikenhet och osäkerhet...



Avslutning 
Ensam vid en av sidoplanerna står en lång man lutande mot en slocknad neonpelare med 
vildvuxet skägg och långt risigt hår som han kastat över sin högra axel. Han ser omotiverat ut 
över leden där Passaråu med sina nyvunna vänner vandrar nedför gatan och möter Passaråus 
ögon. Passaråu tycker sig känna igen mannen men kan inte på något sätt placera anletsdragen. 
Den långa seniga kroppen är honom synnerligen bekant. Och de stirrande ögonen. Passaråu 
känner sig illa till mods. ”Vad i hela fridens namn glor den där på?” frågar sig gestalten med 

syntiplaxpåse över huvudet och pekar mot den ensamme mannen vid sidoplanens kant. 
Mannen fortsätter att med uppspärrade ögon stirra på sällskapet. 

Plötsligt är det som om ett vansinne griper tag i Passaråu som rasande springer mot mannen 
med raseri i blicken. Skrikande och hack i häl springer hans tre nyvunna vänner med stridsrop 
i mun och herravälde i blick. Passaråu trycker hela sin kropp i en tackling mot mannen som 
faller med en duns mot den smutsiga stenbeläggningen. Utan minsta blink stirrar mannen 

Passaråu rakt i ögonen. Han vägrar låta sin blick vandra och Passaråu fryser till, fångad av 
mannens ögon. Inte förrän den rödhåriga flickan med ett välmåttat stamp knäcker den 
anonyme mannens näsben bryts förtrollning som håller Passaråu bunden. Mannen säger inte 

något överhuvud taget; inte ens ett kvidande om nåd frigör han från sina stumma läppar. 
Flickan fortsätter att med sin fot misshandla den omkullkastade. Indiern rycks ur sin stillhet 

och dras tillsammans med syntiplax-mannen in i leken. Med vilda tjut och med vad man kan 

finna som tillhygge slår de tre all kraft ur sig. Sår efter sår blottas genom mannens sönderrivna 
kläder. Själv har han sedan länge mist medvetandet och är redan på väg att dö, men de tre 

kamraterna är inte färdiga på länge än. 

Tre steg bakom slakten står Passaråu och håller ett stadigt tag i den trasiga neonpelaren. Inte 
spricker skyn upp, inte sprider sig ljuset över himlen, inte överlever mannen. ”Allt är 

förlåtet!” 

- Mellanspel 

Observera! Spelledaren spelar programledare, efter bästa förmåga. Ditt jobb på TV är att få 
folk att tjafsa i mun på varandra! Spelarna är sig själva och har inga handouts. 

Ett debattprogram som tveklöst står med sin ena fot i det träsk vi i vardagligt språk kallar 
talkshows sänds i TV, Sverige, Maj, 1998. Publiken har efter en seg start med hjälp av lite 

skjutsar från programledaren kommit igång. Kvällens ämne är: Censur kontra Yttrandefrihet - 

- vilket ska ges förtur, och varför. 

Får vad som helst presenteras för allmänheten? Kan man släppa uttrycket fritt. Finns det 
överhuvudtaget ett fritt uttryck när censuren redan existerar? Vem bestämmer över vem? Är 

det en demokrati med begränsningar och framför allt: Varför är demokratin begränsad? 
Ordet är fritt! 

i



8. Kort efterspel 

Observera! Det finns ingen musik till denna lilla scen. Kyrkvaktmästaren väntar på att du ska 
vinka in honom. Detta gör du så snart prästen avslutat sin predikan. 

Det är en solig eftermiddag. På Stadens södra kyrkogård står en samling människor och 
lyssnar till prästen som snart ska jordfästa en flicka som bragt sig om sitt eget liv. Modern ser 
en sista gång på sin dotter innan kistlocket stängs för gott. Hon ser det vackra eldröda håret 
som i lockar kröner ett docklikt ansikte. Tårarna vet ingen ände hos modern. Hennes äkta hälft 

försöker förtvivlat trösta sin fru men kan själv inte hålla gråten stången. En tår letar sig ut ur 

ögats vrå när han hjälper den biträdande kyrkvaktmästaren att stänga till kistan. Några 
assistenter påbörjar nedsänkandet när Prästen fortsätter sitt andaktsfulla tal. 

Slut



Hugget som stucket- ett scenario om våld 
eller 

Lyft på hatten för Herrelifru Tinkari 

Appendix Il



Handouts 

    

Mellanspel 1 - Passaråus spelare 

Passaråu, 4 år gammal 

Vill inte sova! Sagan! Envis! 

...1 alla fall dvärgarnas visa! 
  

  

Mellanspel 1 - Romulous spelare 

Passaråus mor 

Måste sova! Övertala! Inte lika envis som sin son! 

Fullmåne lyser nästan aldrig, vi leker så fort vi ser'n 

Har roligt som de knytt vi är, i skog under stock och gren 

Vi hoar, buar och skriker, det är vad gubben vill 

Vi ropar, knuffar och skrämmer, tills du ligger still 

Fyra små ungar bankar på, hej och hå och bult 

Öppnar du dummer om så på glänt, krossar vi huset fullt 

Fyra små ungar tittar på, gubben ur huset får skjuts 

Ser du inte till gumman din, får hon av alla en puss 

Fyra små ungar över bron, många hundra famnar ner 

Står du still i vägen vår, trillar du och rör dig ej mer 

En ska vi skrämma, gubben vi skämma 

Ett ska vi mosa, under gubben strosa 

Hon ska vi klappa, gubben vår pappa 

Sist en vi döda, gubben oss föda 
  

  

Mellanspel 2 - Passaråus spelare 

Passaråu, 6 år gammal 

Orolig & Rädd! Olustigt Vill gå ifrån! 
Arg & Sur! Klarar inte av att äta! . 

Vill gå ifrån! 
  

    Mellanspel 2 - Römanas spelare 

Passaråus far 

Liten parvel! Fegis va! Träffar kanske vackra flickor! 

Får inte gå från bordet! = Kan du inte läsa? Liten skit! Obetydlig! 
Hånfull! Tål du inte lite skoj? 
  

 



  

Mellanspel 2 - Romulous spelare 

Passaråus mor 

Ät nu! Utbildningsanstalt är väl inget? Retsam! 

Måste äta! Seså, inte sura! 

Alla måste gå dit! 
  

  

Mellanspel 2 - Riminis spelare 

Passaraus broder 

Elak! Utstuderat retsam! Känsla av överlägsenhet 

Mes! Finns väl inga tjejer för honom! 

Borde få känna på rättan-snärtan! 

Sista ordet! 
  

  

Mellanspel 3 - Passaraus spelare 

Talesman som svarar på frågor 

e Tillsynsmännen Polizia har tillsatt sådana resurser som ansetts nödvändiga; mer än vanligt! 

e Den mördade är ännu inte identifierad. Illa tilltygad! Hoppas på hjälp från allmänheten: 

Tips! 

eGärningsman/män okända. Motiv? - Omöjligt att veta innan offret identifierats. 

e Man har funnit två golfbollar liggande hos den döde - varför okänt. 

e Dådet kan liknas vid fall som skett tidigare i år inom samma område. Samma brutalitet. 

e Polizia har just nu hårda belastningar på sig ekonomiskt. 

e Hårdare tag måste införas på uppfostringsanstalterna enligt Tillsynsmännen Polizias 

utredare. 

e Det har rapporterats att man sett en sällskap på fyra ungdomar i närheten ungefär vid 

tidpunkten för dådet. 

» Gårkvällens mord tros ha starka samband med bl.a. ett butiksrån och ytterligare våldsdåd 

samma kväll. 
  

    Mellanspel 3 - Römanas spelare 

Journalist 

Ta reda på så mycket information som möjligt om i första hand mordet föregående kväll men 

också andra våldsdåd senaste tiden!   
 



  

Mellanspel 3 - Romulous spelare 

Journalist 

Ta reda på så mycket information som möjligt om i första hand mordet föregående kväll men 

också andra våldsdåd senaste tiden! 
  

  

Mellanspel 3 - Riminis spelare 

Journalist 

Ta reda på så mycket information som möjligt om i första hand mordet föregående kväll men 

också andra våldsdåd senaste tiden! 
  

  

Mellanspel 4 - Passaraus spelare 

Kameraman 

Exakt hur ska det filmas? Vinklar? Ljus? 

Ge tips! Utrustningen är begränsad! 
  

  

Mellanspel 4 - Römanas spelare 

Regissör och Producent 

Pressat tidsschema! Hårt och brutalt! Sexigt! 

Ställningar! Mycket god fantasi! 

Underlägsenhet är sexigt Begränsade resurser! Ta tips! 

Garanterade diskretion samt en rejäl procent av vinsten! 
  

  

Mellanspel 4 - Riminis spelare 

”Slavinna” 

Drogproblem! Ångest och känsla av motbjudan! Lyssna till direktiv! 

Ifrågasätter försiktigt! Förnedrande! 
Betalningen är enda begränsningen... 
  

    Mellanspel 4 - Romulous spelare 

”Härskaren” 

Gillar sex, men vissa gränser måste det ju finnas! Vad ska göras? Hur? 

Sexig motspelerska! Äckligt...men spännande! Nyfiken! 

Hur reagerar hon? Repetera direktiven! 
  

 



  

Mellanspel 5 - Passaraus spelare 

Sekreterare 

Försynt & Försiktig Vill egentligen inte störa! Hemska 

dåd! 

Eko-brott?!!! Upprörd! Vad är viktigast?! 

Ja, ja...visst, visst. 
  

  

Mellanspel 5 - Riminis spelare 

Tillsynsmännen Polizias Chef 

Stressad! Det finns begränsningar! Yrkesmässig! 

Prioriteter! Lyssna med ett halvt öra Viktiga papper! 

Utredningen, EKO-brottet? Allt som kan göras är gjort! 

Resurser finns i EKO-poolen! Fortsätt jobba hårt! 
  

  

Mellanspel 5 - Römanas spelare 

Besökare 

Träffat många offer i jobbet! Våldtäkterna ökar! 

Senast en brutal gruppvåldtäkt - beskriver gärna hur! 

Resurser!!! Samhällskroppens ansvar! 

Flickornas situation... Hemska scenarier! 
  

    Mellanspel 5 - Romulous spelare 

EKO-utredare 

Bryta in emellan bara... Goda framsteg! 

Entusiastisk! Spårad till stad C, transaktioner gjorda där till stad G 

Kostsamt! ...faktiskt viktiga saker det här! 

Tillsynsmännen Polizias anseende! 
  

 



  

Scen 6 - Spelledaren 

Lång, senig man i trettioårsåldern med oborstat yttre 

Viktigt: Du måste i denna scen lyckas vända Römana, Rimini och Romulous mot Passaråu 

endast genom att spela din roll. Detta är nödvändigt för att scenens avslutning ska bevara sin 

relevans. I avslutningen slår nämligen kamraterna ihjäl Passaråu. 

Du spelar en lugn och metodisk man som står och väntar på att åka bort med en buss. Hans 

röstläge är konstant och han stressar aldrig upp sig. Han är eftertänksam och talar med en 

övertygande självsäkerhet. Du kan spela mannen så allvetande som du önskar. Han kan känna 

till vad som helst om Passaråus och de andras bakgrunder och förehavanden. Han kan t.o.m. 

känna till saker om framtiden, ”vad som kommer hända” o.s.v. (I ett av mina speltest 

förklarade mannen lugnt och metodiskt hur han helt säkert kunde veta att Passaråu om exakt 2 

minuter och 45 sekunder skulle få ta emot en spark av Römana) 

Passaråu kommer snart börja provocera/respektifiera mannen. Mannen står då stolt upp mot 

eventuella verbala angrepp och börjar istället fråga Passaråu om dennes liv och om 

kommunixen. Målet för dig som spelledare är att successivt kränka Passaråu och få honom att 

framstå som en förlorare. Ta fram alla svagheter hos honom och påpeka alla eventuella fel du 

kan komma att tänka på. Låt scenen långsamt vägas över. Vik aldrig! 

Tilltala hellre Romana, Rimini och Romulous än Passaråu. Låt samtalet gå genom dem och 

släpp fram dem framför Passaråu. Låt Freundschaftets ledare stå i skymundan. På så sätt 

krymper han snart medan de tre andra växer. Använd gärna information från 

karaktärsbeskrivningarna för att locka fram det hat mot Passaråu som trots allt ligger och pyr 

hos de tre kamraterna. Det viktigaste är att scenen mot slutet har balanserats så att Passarau 

sjunkit åtminstone till de tre andras nivå, helst lägre 
  

  

Mellanspel 6 - Passaraus spelare 

Passaråu, 10 år gammal 

Minns inte vilka sysslorna var! Gråtmild!  Koncentrerad! 

Förlåtelse? Inte törstig mer! Naturliga reaktioner! 

Sluta, snälla...sluta! Kan inte! 
  

    Mellanspel 6 - Romulous spelare 

Passaråus mor 

Följer order! Det är inte jag! Nödvändigheten i agan! 

Olika undanflykter för att rädda sitt samvete! 
  

 



Mellanspel 6 - Riminis introduktion 

Nyhetsuppläsare i radio 

Manus: 

Ja, och det ni hörde nyss var den så berömda Första satsen ur Beethovens femte Symfoni, den 

så kallade ”Ödessymfonin”. Snart ska ni få höra mer godbitar från förr, men först är det dags 

för den dagliga rapporten från ”Brothers United”! 

e Världens krav på vatten dubblas var tjugoförsta år, i Vissa områden ännu mer. Den totala 

vattenreserven kan inte ökas i samma takt som efterfrågan ökar i och med en allt större 

population och städernas utbredande, säger talesmän på Världsbanken. 

Cape Verde och Barbados håller redan nu på att torka ut. Situationen i mellanöstern och 

Nordafrika är alarmerande. Norra Kina, västra och södra Indien, delar av Pakistan, 

Sydamerika och Mexiko står alla inför en kommande brist på vatten. Stora delar av Sahara 

området i Afrika ligger hela tiden i farozonen. Så många som femtio kinesiska städer har akut 

vattenbrist, där hela vattennivån sjunker en till två meter per år. 

Egyptens vattenförråd per person förväntas sjunka med trettio procent, Nigerias med fyrtio 

procent och Kenyas med så mycket som femtio procent det närmaste decenniet. 

År 2025 kommer mängden vatten tillgänglig för varje person i Mellanöstern och Nordafrika 

att ha fallit med åttio procent under endast en livstid. 

e Violence Police Center i USA rapporterar att forskning har visat att om man har ett vapen i 

hemmet är sannolikheten mycket större att det används för självmord, mord eller i en dödlig 

olycka än att det används för att skjuta en inkräktare. 

e FBI säger att man under en undersökning mellan åren 1978 och 1991 registrerade endast 480 

fall då amerikanska kvinnor skjutit ihjäl någon i självförsvar, alltså lagligt. Under samma tid 

förlorade 73 543 amerikanska kvinnor sina liv genom självmord, mord och olyckor med 

skjutvapen. 

e För 20 år sedan tog de flesta amerikanska kvinnor som ville dö gift. Idag tar dessa kvinnor 

oftast livet av sig med skjutvapen. 

e Av de över 15 000 människor som dör varje år till följd av skottskador, självmord med 

skjutvapen borträknade, avlider majoriteten inte i samband med någon kriminell aktivitet, 

utan på grund av bråk med en person de känner. 

eVåldtäktsmän som dyker upp från ingenstans och överfaller sitt offer är - tvärt om vad många 

tror - faktiskt kända av offret i fråga. Det rör sig i 75 procent av fallen om makar, grannar, 

pojkvänner, släktingar, vänner eller arbetskamrater. 

e Fördelningen av resurser till den totala militärstyrkan på jorden, per soldat, utnumrerar 25 

gånger om resursfördelningen till den totala grundutbildningskostnaden på jorden, per elev. 

e Antalet katter som den amerikanska armen skjutit i huvudet sedan 1983 för att undersöka 

stridsfältskador uppgår till 648 st. : 

e Krig under första delen av 1900-talet orsakade nio gånger fler dödsfall bland soldater än 

bland civila. I krig under senare delen av 1900-talet är siffran omvänd. Nio gånger fler civila 

än soldater har dödats. 

eMer än 60 procent av Rysslands rikaste millionärer är före detta medlemmar av 

Sovjetunionens kommunistelit. 

. Enligt gamla undangömda dokument som nu kommit till ytan försökte Polisen i Ottawa, 

USA, att under 60-talet identifiera varje homosexuell man i sin provins och försökte att bevisa 

sina ”upptäckter” genom något de kallade ”fruit-machine”. Män visades en låda, innehållande



erotiska homosexuella foton, varefter man mätte männens pupillstorlek, pannsvett och 

blodtryck för att fastställa om de blev upphetsade eller ej. Register inrättades med över 8200 

män bokförda med följden att 395 män fick avgå från sina arbeten inom den offentliga 

sektorn. 

& Ur en omfattande dokumentation av samtal till en så kallad ”Sorgentelephon” i Aeflingen i 

Schweiz avslöjade makabra sanningar om bredden av barn-aga i västvärlden. Bl.a. 

rapporterades följande: 

- En far lägger sin 14-årige son med ryggen mot sitt knä och böjer honom bakåt tills det 

knakar i ryggen. Läkarundersökningen utvisar förskjutning i ryggraden. Orsak till 

misshandeln: Sonen hade stulit en fickkniv på ett varuhus. 

- Far hänger upp sin 11-årige son i benen mot väggen i 4 timmar. Efteråt doppar han honom i 

kalt vatten. Orsak: Sonen har stulit något på Stormarknaden. 

- På en 10-åring skar man upp armbågsvenen och tappade av blod tills barnet svimmade - då 

var dess synder förlåtna. 

- Barn tvingas äta uppkastningar. Efter maten sticker man fingret i munnen på barnet för att få 

det att kräkas. Sedan måste det äta upp sina uppkastningar. 

- En pojke berättade att hans far höll sitt huvud nära sonens. Efter en kort stund slog han 

snabbt och hårt sitt huvud mot barnets. Fadern skröt senare med sin teknik som måste vara 

inövad för att han inte själv skulle känna smärta. 

e Av all landskapsarkitektur som pågår runtom vår jord idag finns det en som ökar mer än alla 

andra, nämligen golfbanor. Detta gäller hela vårt jordklot. I Thailand rapporteras att en ny 

golfbana påbörjas var tionde dag. 

Det var allt för nu, men hör oss gärna igen om en timme! 

Rapporten från ”Brothers United” sändes i samarbete med Coka Cola, Kyrkan och Röda 

Korset.



  

Mellanspel 6 - Romanas spelare 

Passaråus far 

Olydig igen! Städa toaletten och rensa upp i Fordonsdepån!!! 

Barsk & ” Rättvis” Inga men! Inga Aj och Oj! 

Ge order! Dricka vatten! Allt ska drickas upp! 

Ingen Pardon! Drick! Örfil!!! 

3 Liter kvar - inte gå på toaletten än! 
  

  

  

scen 7 - ROmanas spelare 

Rödhårig ung flicka 

Det här är bara början! 

e Glöm allt! 

eo Allt är förlåtet! 

e Gud är borta! 

e Allt är upp till individen! 

e Morgondagen finns inte! 

e Skaffa aldrig ovänner! 

oAkta dig för dig själv: arbeta med dig, inte mot dig! 

e Längta inte härifrån 

e Här finns inget slut! 

e Detta är fullkomligheten, sök inte längre! 

e Känslor upplevs inte, de skapas! 

e Stig aldrig bakåt, för att existera finns bara utveckling! 

e Somna aldrig! 

e Det finns fler regler för att existera... 
  

 



  

Scen 7 - Romulous spelare 

Man med syntiplaxpåse över huvudet 

e Det här är bara början! 

e Glöm allt! 

e Allt är förlåtet! 

e Gud är borta! 

e Allt är upp till individen! 

e Morgondagen finns inte! 

o Skaffa aldrig ovänner! 

oAkta dig för dig själv: arbeta med dig, inte mot dig! 

e Längta inte härifrån 
e Här finns inget slut! 

e Detta är fullkomligheten, sök inte längre! 

e Känslor upplevs inte, de skapas! 

e Stig aldrig bakåt, för att existera finns bara utveckling! 

e Somna aldrig! 

e Det finns fler regler för att existera... 
  

  

  
Scen 7 - Riminis spelare 

Man av indisk härkomst 

e Det här är bara början! 

e Glöm allt! 

e Allt är förlåtet! 

e Gud är borta! 

e Allt är upp till individen! 

e Morgondagen finns inte! 

e Skaffa aldrig ovänner! 

eAkta dig för dig själv: arbeta med dig, inte mot dig! 

e Längta inte härifrån 

e Här finns inget slut! 

e Detta är fullkomligheten, sök inte längre! 

e Känslor upplevs inte, de skapas! : 

e Stig aldrig bakåt, för att existera finns bara utveckling! 

e Somna aldrig! : | 

e Det finns fler regler för att existera... 
  

  

 



  

Mellanspel 7 - Handout till vem som helst 

Dig själv 

Vad har du upplevt som retat upp dig? Filmer? Böcker? Musik? Media? Censurera vad? Får 

vad som helst presenteras för allmänheten? Kam man släppa uttrycket fritt? Finns det 

överhuvudtaget ett fritt uttryck när censuren redan existerar? Vem bestämmer över vem? Är 

det en demokrati med begränsningar vi lever i och framför allt: Varför är demokratin 

begränsad och inskränkt? 
  

  

Mellanspel 7 - Handout till vem som helst 

Dig själv 

Vad har du upplevt som retat upp dig? Filmer? Böcker? Musik? Media? Censurera vad? Får 

vad som helst presenteras för allmänheten? Kam man släppa uttrycket fritt? Finns det 

överhuvudtaget ett fritt uttryck när censuren redan existerar? Vem bestämmer över vem? Är 

det en demokrati med begränsningar vi lever i och framför allt: Varför är demokratin 

begränsad och inskränkt? 
  

  

Mellanspel 7 - Handout till vem som helst 

Dig själv 

Vad har du upplevt som retat upp dig? Filmer? Böcker? Musik? Media? Censurera vad? Får 

vad som helst presenteras för allmänheten? Kam man släppa uttrycket fritt? Finns det 

överhuvudtaget ett fritt uttryck när censuren redan existerar? Vem bestämmer över vem? Är 

det en demokrati med begränsningar vi lever i och framför allt: Varför är demokratin 

begränsad och inskränkt? 
  

    Mellanspel 7 - Handout till vem som helst 

Dig själv 

Vad har du upplevt som retat upp dig? Filmer? Böcker? Musik? Media? Censurera vad? Får 

vad som helst presenteras för allmänheten? Kam man släppa uttrycket fritt? Finns det 

överhuvudtaget ett fritt uttryck när censuren redan existerar? Vem bestämmer över vem? Är 

det en demokrati med begränsningar vi lever i och framför allt: Varför är demokratin 

begränsad och inskränkt? ' 
  

 



  

Kort efterspel - Romulous spelare 

Präst 

”. Det är sorgligt med alla dessa unga människor som tröttnar på staden och vad den har att 

erbjuda. För det är sannerligen inte lite den har att erbjuda. Vår gemensamma kropp förs 

framåt av den ständigt växande dialogen mellan utbildning och tillämpning. Diskussionen 

pågår ständigt, vår debatt falnar aldrig - trots det falnar liv... i förtid. Varför frågar jag mig? 

Er dotter, min Guds dotter, valde att inte tillföra något mer. Det händer varje vecka, utan att d 

lämnar några svar efter sig. Detta är en fara för vårt samhälle, ty desertörerna lämnar efter sig 

obesvarade frågor. 

Obesvarade frågor är det sorgliga tecknet på vår stads ouppnådda mål. Vi måste undvika att 

ställa dessa obesvarade frågor, vi måste hindra våra unga från att begå dessa brott mot sig 

själva och vår stad. Detta kan bara ske genom utveckling, genom att söka de sista svaren så att 

inga frågor längre kan resas. I och med den stundande fullkomligheten kommer vi att höjas till 

vår herres nivå...vi blir ett med vår herre, med min Gud. 

Det är tydligen något vi måste leva med så länge det finns obesvarade frågor. Och så länge vi 

finner oss i det kommer nya frågor lämnas oss av unga människor som väljer att gå bort i 

förtid. 

Men vår dotter hade tur... hon har folk som uppskattar det hon redan bidragit med. Förra 

veckan jordfäste jag en självmördare, en ung man, i ensamhet. Ingen uppskattade vad han 

gjort för samhällskroppen. Ceremonin var kort eftersom det inte fanns något att säga till 

någon. 

Detta, mina samlade barn, är om möjligt än sorgligare...” 
  

  

  
Kort efterspel - Passaråus spelare 

Kyrkvaktmästare 

Obs! Du kan avvakta med att säga något tills dess att spelledaren vinkar in dig. Prästens tal 

lyssnas till i andakt. 

Du har nynnat på en gammal barnsaga hela dagen, den har fastnat i ditt huvud, speciellt 

dvärgarnas visa: 

En ska vi skrämma, gubben vi skämma 

Ett ska vi mosa, under gubben strosa 

Hon ska vi klappa, gubben vår pappa 
Sist en vi döda, gubben oss föda 
  

 



Färdigskrivna ”Vinkar” 

Vinkarna till scen ett delar du med fördel ut mot slutet av scenen, medan spelarna har ca tre 

minuter kvar att spela, eller när dialogen blir tafatt. 

Vinkarna till scen 2 är båda avsedda åt Passaråu och krävs för att scenens avslutning ska bli 

vettig i sammanhanget. Läs avslutningen så förstår du varför. Du vill få dialogen att kretsa 

kring kärleken och barndomen. 

Glöm inte heller bort att flitigt hjälpa spelarna med egenhändigt skrivna vinkar om/när de får 

svårt att föra dialogen frammåt. Vad som helst hjälper. Det handlar om en ”spin-off”-effekt. 

  

Vink, scen I - Passarau 

Galningarnas natt, så inleds den: 

En ska vi skrämma, gubben vi skämma 
Ett ska vi mosa, under gubben strosa 

Hon ska vi klappa, gubben vår pappa 
Sist en vi döda, gubben oss föda 
  

  

Vink, scen I - Römana 

En ska vi skrämma, gubben vi skämma 

Ett ska vi mosa, under gubben strosa 
Hon ska vi klappa, gubben vår pappa 

Sist en vi döda, gubben oss föda 
  

  

Vink, scen 1 - Rimini 

En ska vi skrämma, gubben vi skämma 

Ett ska vi mosa, under gubben strosa 
Hon ska vi klappa, gubben vår pappa 

Sist en vi döda, gubben oss föda 
  

  

Vink, scen I - Romulous 

En ska vi skrämma, gubben vi skämma 

Ett ska vi mosa, under gubben strosa 

Hon ska vi klappa, gubben vår pappa 
Sist en vi döda, gubben oss föda 
  

  

Vink, scen 2 - Passaråu 

Kärleken! 
  

    Vink, scen 2 - Passaråu 

Barndomen! 
  

  

   



Författarens ord till Spelarna 

Hjärtligt välkomna till ”Hugget som Stucket - ett scenario om våld”, eller som det också heter: 
”Lyft på hatten för Herrelifru Tinkari”. Jag vill tacka för att ni vill prova på detta lilla 

arrangemang på SydCon -98 och samtidigt tänkte jag passa på att förklara vissa små saker om 

hur detta scenario är utformat och hur spelet förfar. 

Scenariot är experimentellt och jag har tänjt en hel del på vad traditionellt rollspel innebär. 

För att det ska gå att spela Hugget som Stucket är det viktigt att alla inblandade, d.v.s. 

spelledare och spelare är medvetna om hur det ska spelas. 

Först och främst bör klargöras att scenariot är väldigt styrt. Det handlar egentligen mer om att 
uppleva scenariot än att själv leva ut i det. Alltså uppleva före utleva. Se inte detta som något 

tråkigt och stelt, se det snarare som en chans att få vara med och höra en väl berättad historia. 

Dessutom är det faktiskt så att det är ni spelare som gestaltar hela scenariot; inom givna ramar 
får ni improvisera hur mycket ni vill. Ni måste improvisera, för scenariot bygger helt och 
hållet på er improviserade dialog, i alla fall det som ni kan råda över. 

Improvisation, inspiration och slang 
Scenariot är beroende av er skaparkraft. Handlingen utspelar sig i en framtidsvärld som är 
mycket obestämd. Den teknologiska nivån är snarlik vår, det som skiljer är möjligen den 

sociala strukturen och hur samhället formats. Egentligen är det mer på plats att tala om en 

alternativ nutid än en framtid. Till skillnad från andra de flesta rollspel i den här genren bistår 
jag inte med någon konkret världsbild. Istället har jag i era karaktärsbeskrivningar och i texter 

som kommer att läsas upp för er till viss del format världen, men det är ni som genom att 
improvisera vad ni vill inom scenariots angivna ramar. Det finns inga givna förklaringar. Jag 
inspirerar er bara till att spinna vidare på det lilla jag gett er. Det handlar om att snappa upp 

vad de andra karaktärerna säger och sedan vidareutveckla dialogen så att den låter vettig. 
Ni kommer att stöta på ord som uppfostringsanstalt, koffko, tredje-staden, kommunixen och 

respektifiering och inga av dessa underliga ord och/eller slanguttryck är konkret och objektivt 
förklarade, men allt eftersom scenariot utvecklar sig kommer förhoppningsvis dessa 

konstigheter att börja ta konkret form i era huvuden. Ni kanske inte tänker på samma sak när 
ni efter spelandet hör ordet koffko, men ni kommer ändå att kunna diskutera det. Allt pågår i 
era huvuden. Det handlar mer om uppleva än att utleva! 

Karaktärerna 
Era karaktärsblad består vardera av ett collage av olika synpunkter på och åsikter om de 
karaktärer som ni ska gestalta. Vissa yttranden kan vara motsägelsefulla, något som jag 
medvetet sett till. Ni formar själva er karaktär och plockar fritt in vad ni vill av det som står på 
era blad i er roll. Även här kan ni låta er improvisation och er Inspiration flyta fritt. 

Scenerna 
" Varje scen har. en inledning som läses upp av spelledaren och fungerar som scenens 
”handout”. Den sätter ramarna för er dialog under scenen i'fråga. Karaktärerna tar sig inte an 

några egentliga handlingar under scenerna (de sitter oftast, eller strosar omkring). Istället är 

”Hugget som Stucket” koncentrerat kring dialogen. Själva handlingen utspelar sig i 
spelledarens texter. Här skiljer sig scenariot från traditionella rollspel genom att man aldrig 
behöver, eller snarare bör avbryta spelandet för att säga vad man gör. När väl en scen startat så 
är det hela realtid tills scenen är slut. Varje scen spelas dessutom under en på förtid angiven 
tid. Det är upp till er spelare att disponera tiden så att ni kan föra en vettig dialog som avslutas 
i och med att er tid runnit ut. Kom väl ihåg här att diskussionen/dialogen kan gå hursomhelst.



Så länge ni inte gör några handlingar (och handlingar kan ni inte påverka) så kan ni inte göra 
”fel”. Huvudsaken är att det blir en intressant dialog. Improvisation är A och O! Ett tips: 
Tystnad kan också vara intressant och relevant. Allt under en scen sker i realtid! 

Mellanspel 

Till varje mellanspel hör handouts. För det mesta deltager alla fyra spelare i mellanspelen, 
men ibland är det bara två eller tre spelare som har roller. I mellanspelen kommer ni att hamna 
i scener och i karaktärer som inte har med scenariots egentliga handling att göra. 

Handouts & Vinkar 
Handoutsen är utformade lite olika. De flesta består av ett antal ord eller korta fraser som 
beskriver en karaktär och dess funktion i scenen. De kursiverade delarna handlar om 
karaktärens sinnesstämning och personlighet, medan ord och fraser skrivna med vanlig text 
representerar den konkreta viljan och handlandet hos personen. Handoutsen ska fungera som 
direktiv, men även som inspiration att spinna vidare på. 
Det krävs att ni spelare interagerar och hakar på varandras idéer för att dessa handouts ska 
vara till hjälp. Vissa saker blir vettiga och förståeliga först när en annan karaktär har agerat. 

Vinkar kallar jag små lappar som tilldelas spelare mitt under en scen(eller möjligen ett 
mellanspel). Dessa små lappar ska helt enkelt inspirera, leda och/eller hjälpa spelaren att föra 
dialogen framåt. De tilldelas individuella spelare och kan bestå av vad som helst skrivet på en 
liten lapp. En Vink ska fungera med ”spin-off”-effekt, d.v.s. de är ord (ibland korta fraser) 
som ska hjälpa er att föra dialogen framåt när/om den går på tomgång; likna det gärna vid 
”Brainstorming”. 

Handlingen 
Handlingen är inte helt självklar och det är inte någon idé att ni försöker bena ut en förklaring 
på någonting. Spela hellre färdigt alla scener och fundera istället efteråt om ni önskar så. 
Försök att koncentrera er på en scen åt gången eftersom alla scener är en egen helhet, med en 
inledning, en dialog och en avslutning. 

Låter allt det här krångligt? Det löser sig. Om det är något ni inte förstår så ska det 
förmodligen vara så. Ni förstår förhoppningsvis mer och mer allt eftersom ni spelar. Här följer 
några sista tips: 

Ta det långsamt och varligt. Tiden i varje scen räcker gott och väl till. Allt sker i realtid och 
ett drama är alltid enklare att följa om skådespelarna inte pratar i munnen på varandra. 
eVar lyhörd. Lyssna på dina medspelare och på spelledarens texter. Det är från dessa som du 
ska känna inspiration och uppå vilka du ska spinna vidare. Alla bygger scenariot tillsammans. 
e Du kan inte göra fel, för du för bara en dialog framåt! Våga! 
e Scenariot innehåller våldsamma inslag, tänk på det. Vill du inte fortsätta så säg till 
spelledaren och dina medspelare. 

e Se till att er spelledare informerar er hur själva spelförfarandet går till, innan ni börjar spelet. 

Lycka till, 

Erik Lundström, Bacchus Förlustelse Falang



Översiktsschema 

I. Dela ut spelarnas informationsblad. Låt spelarna läsa igenom 

detta. 

2. Dela ut roller. Låt spelarna studera dessa 

3. Förklara spelförfarandet, d.v.s. hur man spelar scener och 

mellanspel 

4. Läs ”Motto för en fördömd bok” av Baudelaire (står citerat i 

förordet): 

3. Börja spela: 

(tidsangivelser står med: minuter.sekunder) 

Scen I 

a. Introducera scenen: Titel, Deltagare, 

Tidsfördelning 

00.00 Starta musiken, läs inledningen 
02.00 Spelarna tar vid 
11.00 3 fingrar upp / 3 minuter kvar att spela 
12.00 2 fingrar upp / 2 minuter kvar att spela 
13.00 1 finger upp / I minut kvar att spela 
13.50 Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 
14.00 Läs avslutningen 
15.00 Stoppa/Pausa Musiken 

Mellanspel I 
a. Dela ut Handouts till mellanspelet, 2 st 
b. Läs inledningen till mellanspelet 

00.00 Starta musiken, spelarna tar vid 
04.00 1 finger upp / I minut kvar att spela 
04.50 Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 

05.00 Stoppa/Pausa musiken 

Scen 2 

a. Introducera scenen: Titel, Deltagare, 

Tidsfördelning 

00.00 Starta musiken, läs inledningen 
02.00 Spelarna tar vid 
11.00 3 fingrar upp / 3 minuter kvar att spela 
12.00 2 fingrar upp / 2 minuter kvar att spela 
13.00 I finger upp / I minut kvar att spela 
13.50 Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 
14.00 Läs avslutningen 
15.00 Stoppa/Pausa Musiken 

Mellanspel 2 
a. Dela ut Handouts till mellanspelet, 4 st 

b. Läs inledningen till mellanspelet 

00.00 Starta musiken, spelarna tar vid 

04.00 I finger upp / I minut kvar att spela 
04.50 Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 

05.00 Stoppa/Pausa musiken 

Scen 3 : 
a. Introducera scenen: Titel, Deltagare, 

Tidsfördelning 

00.00 Starta musiken, läs inledningen 

02.00 Spelarna tar vid 
10.40 3 fingrar upp / 3 minuter kvar att spela 
11.40 2 fingrar upp / 2 minuter kvar att spela 
12.40 I finger upp / I minut kvar att spela 
13.30 Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 
13.40 Läs avslutningen 
15.00 Stoppa/Pausa Musiken 

Mellanspel 3 

00.00 
02.10 
10.30 
11.30 
12.30 
13.20 

13.30 
15.00 

Mellanspel 4 

a. 

b. 

00.00 
04.00 
04.50 

05.00 

Scen 5 

a. 

00.00 
02.15 
10.30 
11.30 
12.30 
13.20 

13.30 
15.00 

Mellanspel 5 

a, 
b. 

00.00 
04.00 
04.50 

05.00 

Scen 6 

00.00 
02.15 
10.00 
11.00 
12.00 
12.50 

13.00 
15.00 

Dela ut Handouts till mellanspelet, 4 st 

Läs inledningen till mellanspelet 

Starta musiken, spelarna tar vid 

I finger upp / I minut kvar att spela 

Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 

Stoppa/Pausa musiken 

Introducera scenen: Titel, Deltagare, 

Tidsfördelning 

Starta musiken, läs inledningen 

Spelarna tar vid 

3 fingrar upp / 3 minuter kvar att spela 
2 fingrar upp / 2 minuter kvar att spela 
1 finger upp / I minut kvar att spela 

Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 
spela 
Läs avslutningen 
Stoppa/Pausa Musiken 

Dela ut Handouts till mellanspelet, 4 st 

Läs inledningen till mellanspelet 

Starta musiken, spelarna tar vid 
I finger upp / 1 minut kvar att spela 
Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 

Stoppa/Pausa musiken 

Introducera scenen: Titel, Deltagare, 

Tidsfördelning 

Starta musiken, läs inledningen 

Spelarna tar vid 
3 fingrar upp / 3 minuter kvar att spela 
2 fingrar upp / 2 minuter kvar att spela 
1 finger upp / I minut kvar att spela 
Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 
spela 
Läs avslutningen 
Stoppa/Pausa Musiken 

Dela ut Handouts till mellanspelet, 4 st 
Läs inledningen till mellanspelet 

Starta musiken, spelarna tar vid 

I finger upp / I minut kvar att spela 
Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 

Stoppa/Pausa musiken 

Introducera scenen: Titel, Deltagare, 
Tidsfördelning 

Starta musiken, läs inledningen 

Spelarna tar vid 
3 fingrar upp / 3 minuter kvar att spela 
2 fingrar upp / 2 minuter kvar att spela 
I finger upp / I minut kvar att spela 
Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 
spela 

Läs avslutningen 
Stoppa/Pausa Musiken



Mellanspel 6 
a. Låt Riminis spelare läsa ”nyheterna” enligt 

manus, finns bland handouts 
b. Dela ut Handouts till mellanspelet, 3 st 
[ Läs inledningen till meltanspelet 

00.00 Starta musiken, spelarna tar vid 
04.00 I finger upp / I minut kvar att spela 
04.50 Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 

05:00 Stoppa/Pausa musiken 

Scen 7 

Observera att du deltager aktivt i denna scen, du har en handout 
a. Dela ut handouts till scenen, 3 st + I till dig 

själv 

b. Introducera scenen: Titel, Deltagare, 

Tidsfördelning 

00.00 Starta musiken, läs inledningen 
03.15 Spelarna tar vid 
10.00 3 fingrar upp / 3 minuter kvar att spela 
11.00 2 fingrar upp / 2 minuter kvar att spela 
12.00 1 finger upp / I minut kvar att spela 
12.50 Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 
13.00 Läs avslutningen 

15.00 Stoppa/Pausa Musiken 

Mellanspel 7 
Observera att du deltager som programledare i detta mellanspel 

a Dela ut Handouts till mellanspelet, 4 st 

c. Läs inledningen till mellanspelet 

00.00 Starta musiken, spelarna tar vid 
04.00 1 finger upp / I minut kvar att spela 
04.50 Nedräkning på fingrar / 10 sekunder kvar att 

spela 
05-00 Stoppa/Pausa musiken 

Kort efterspel 

Observera att efterspelet inte är tidsbundet! 
a. Dela ut handouts, 2st 
b. Läs inledningen till efterspelet 

[Ag Starta musiken (klockspel) och kör igång 
spelarna 

d. Vinka in ”vaktmästaren” när prästens 

predikan är klar 

Slut 

Om du orkar och vill kan du läsa ”Till läsaren” av Baudelaire 

(står citerat i slutordet). 

Definitivt stut



Passarau 

-Konsten är koncentration och uthållighet. Som Ludvig Van. Koncentration och uthållightet, 
aldrig stressa. Då försvinner gemenskapen. Barnen behöver känna gemenskap med sin Pappi. 
Det tar tid att förtjäna respekt. Det räcker inte med smiskelipisk. Smiskpisk gör inte hälften så 

mycket nytta som respekt - ja, man kan till och med säga att smiskpisk inte gör någon nytta 
alls utan respekt. Respekt är A och O, och koncentration och uthållighet. En ska vi skrämma, 

ett ska vi mosa, hon ska vi klappa, sist en vi döda - gubben oss föda. 

Far om sin sons uppväxt: 
”Ja du, det finns mycket att säga om min son. Han, liksom sin äldre bror var ett mycket lyckat 

projekt och en mycket god son. Alltid i högsta kategorin vid utbildningsanstalten, något som 
jag själv tar mycket stolthet i eftersom det var jag och inte mor som manade honom till 
utveckling. Mor å sin sida gav honom alltid den kärlek jag förnekade honom - ja, det kanske 
låter konstigt det där med att förneka sin son kärlek, men det var ju inte något jag gjorde 

kategoriskt, endast då och då i syfte att stärka hans självkänsla. I gruppen, d.v.s. 
faderskapsgruppen, diskuerade vi ofta hur man skulle förändra sin attityd mot sitt barn. Vi 

män övertygade varandra att man ska tvinga fram individen i sonen allt eftersom åren går 

förbi, agan bör succesivt övergå i utfrysning. På samma sätt bör ansvaret efter hand stjälpas 

över på utbildningsanstalten så att inte barnet i sitt vuxna liv blir beroende av sina föräldrar (i 
söners fall sin fader); vårt reonemang fick gehör såväl hos gruppledaren som hos 

moderskapsgruppen. Jag var mycket nöjd med Passaråu, även om han var en riktig pina från 

och till. Hans besatthet av Beethoven har vi att tacka hans mor för. Hon var alltid en god 
förebild.” 

Mor om sin sons uppväxt: 
”Var ska jag börja? Även om det logiska vore att börja vid nedsläppandet på barninstitutet så 
tror jag att jag skulle vilja säga ett par ord om Passaråus otroliga kreativitet. Redan då han 
först placerades bland smålegionärerna på utbildningsaanstalten hade han tagit upp 

oljemåleriet, något som han sedan höll på med fram till för bara något år sedan. Sedan har vi 
ju det här med musiken. Han var alltid en expert på de gamla mästarna, särskilt Beethoven 
som han näst intill avgudade. Minns att han hade en inramad bild av honom näst intill sin 

faders porträtt på sitt nattduksbord och hur han brukade kyssa de båda god natt innan han läste 
sin kvällsbön. Jag har alltid funnit det konstigt att han aldrig själv tog upp musiken. Jag antar 
att han enklare fann utlopp för sin skaparkraft i bildkonsten...och golfen förstås; han brukade 

säga att en perfekt golfsving var att jämföras med ett penseldrag eller en god violinists 
smekande över sina strängar. 

Hans uppfostran hade jag inte så mycket med att göra, men jag lagade honom alltid den bästa 

maten. Han var dock lite bortskämd i maten, men inte värre än att det gick att skrämma bort. 

Jag höll aldrig riktigt ined far om hans idé att storebror alltid skulle ges förtur framför 
Passaråu. Far menade att det skulle göra honom ännu starkare än storebror, men hur mäter 

: man egentligen det? Hur som helst har jag aldrig mött någon större perfektionist. Han var 

alltid den finkänsligaste av oss.” 

Storebror om sin lillebror: 
”En riktig plåga! Alltid ivägen, och aldrig där när man behövde honom. Så ofta jag kunde bad 

jag mor om att få överta rättan-snärtan när far ville tillrättavisa Passarau, det var helt i sin 
ordning menade far; så länge far själv inte håller i rättan-snärtan respekterar barnet honom 
ända till bortskjutandet. Jag antar att Passarau fick en bättre uppfostran än jag - Alltid högre 
kategori än mig genom hela uppfostringsanstalten. Allt jag gör idag är att jobba på en



inrättning för vanartiga söner. Broder har fortfarande öppna händer och kan ännu göra sitt val 
när han önskar. 
En sak angående Passarau skänker mig trots allt stora leendet: Jag har alltid haft minst ett 
lägre i handikapp på banan. Han tycker inte alls om det...inte alls. 

Passarau i en intervju: 

- Vad är det första som dyker upp i ditt huvud när du tänker på dig själv? 

- Vad menar du, ett ord liksom? 

-Ja! 

- ”Uppfostrad”...eller ”Kamrat”, nej ärligt talatså var det en svår fråga. jag är Passarau, varken 
mer eller mindre. Jag är ett koncept. Går inte att abstrahera till ett enkelt ord. Skulle jag ändå 
välja ett ord får det nog bli Kamrat. 

- Kamrat? 

- Det är så jag blivit uppfostrad. Först hemma, hos Pappi och Mammi, sedan på 
uppfostringsanstalten och av Broder. Broder är ingen att tala om dock - alldeles för hård mot 
mig fast han egentligen inte hade rätt att vara det; smiskpiskade mig utan att Pappi visste om 
det. Egentligen skulle det ju ha varit Mammi. Hennes Smiskelipisk skänkte mig den stora 
respekt jag hyser för Pappi. 

- Respekt? 

- Ja, respekt. Papi är värd all... Det handlar inte om att slå sig tilll respekt, det är en uråldrig 
och förlegad metod som aldrig fungerat ändå. Tillrättavisande smiskpisk ger stora värket i 
knoppen på mig - låt andra slå smiskpisk! Respekt ligger 1 ordet, i Kommunixen. 
Kommunixen bär det väsentliga i tillvaron. Den innefattar såväl retorik som musik och annan 
konst; kommunixen handlar om respekt. 

- Är då inte alla värda att respekteras? 

- Efter förtjänst, min bästa herre, efter förtjänst. Kommunixen kan inte föras av alla. Det krävs 
en uppfostran för att överhuvudtagetkränga hjärnceller. Du och Jag - vi för kommunixen 
frammåt i detta nu. I fel munnar blir sammhället stumt och livlöst eller rent av bakåtsträvande. 
Vi sidan av kommunixen finns käbbel och tjat. Blanda aldrig ihop kommunixen med käbbel 
och tjat! i 

- Men varför.just ordet kamrat? Du har ännu inte förklarat vad du menar. 

- Fråga mina kamrater. Vi är ett Freundschaft. Utan deras dumhet vore jag inget specialo. 

- Specialo? 

- Häng inte uppdig på det. Häng upp dig på deras dumhet. 

- Dumhet?



- Comprendolito. Har inget med inkompetens att göra. Jag fostrar upp dem. Bry dig du om det 

niXas. 

- Några speciella passioner? 

- Ah, men monsieure, självklart. Ludwig van! Varför inte Golf. Och respektering såklart, med 

freundschaften. 

De tre andra om Passarau: 

”Han är rolig liksom, fast han är vanlig. En riktig kamrat och ågon att se upp till. Kan 
kommunixen utan och innan - som ett rinnande vatten. Men hård - man har respekt. Nästan 
alla har respekt - annars är det vi tre som skänker dem respekt. Passrau är värd all. Han älskar 
livet och att dricka varm färsk koffko ur automaten. Ljummet är inget för honom.” 

Passarau om sitt Freundschaft: 

”Romana är en docka, men ingen vacker sådan. Har fått all kärlek hon behöver av mig - hon 
behöver ingen annan. Jag respektifierade hennes Pappi en gång; behövde fostras en aning - en 

riktig dunkelmeister.” 

”Romulous, ett riktigt späcko. Måsta fressa mindre, annars får han rulla ifrån oss. Kan spela 
Ludwig van dock, på sin fela.” 

”Rimini ger mig hopp. Jag ser i honom min blivande kommunixis, men han måste ännu 
fostras upp med lite smiskelipisk och kärlek emellanåt. Den enda av dem som golfar hålet lika 
bra som jag.



Römana 

Far angående Römana: 

”Den lössläppta flicksnärtan finns det ju ingen som helst pli på. Gör precis som hon vill, och 

så länge hon inte visar på bättring har hon inget att hämta hos mig. Har aldrig visat någon 

respekt vare sig till mig eller till sin mor, Gud hav förbaramande med hennes själ. Romana 

stod och grät på hennes begravning som om det var en djävla teaterpjäs hon deltog i...fan, en 

jävla skolpjäs. 

Vår familj har aldrig haft det lätt. Vi har alltid bott här i tredje-staden, men jag har ständigt 

gjort mitt bästa för att få oss härifrån; och vad svarar hon med som tack! Drar hit sina otyglade 

vänner och låter de misshandla mig. Men nu är hon inte välkommen, ånej, inte hit inte. Hon 

kan bo med sina vänner på gatan.” 

Modern angående Romana: 

Morföräldrarna angående Romana: 

”Hon är en missuppfattad flicka. Lite slö i huvudet kanske, men inget som ger hennes far rätt 

att slänga ut henne. Hur mycket vi än ber henne att komma och bo med oss här på vårt 

åldringsinstitut vägrar hon. Ibland dyker hon upp och ber om lite hjälp - det handlar mest om 

lite ekonomix och föda. Det är klart att vi hjälper henne så gott vi kan. Vi smugglar ut mat 

från utfodringen - egentligen är det ju förbjudet att föra resurser från åldringsinstituten till 

exempelvis uppfostringsnivån, men det har aldrig varit någon större svårighet. Heere Gud, 

flicka måste ju få leva. 

Ibland har hon med sig presenter till oss. Det är så roligt...se, de här båda uren fick vi av henne 

härom veckoslutet. Hon byter till sig dem mot gentjänster - hon har alltid varit händig, trots 

sina fingrar. 

Saxat ur Romanas dagliga noter: 

”Idag smiskpiskade mitt Freundschaft mig. Passarau kom på mig med att stjäla från den fällde 

kommunixmissbrukaren. -Aldrig!, röt han. Romolous och Romana smiskelipiskade mig 

medan Passarau, nynnande på Beethovens femma, tvingade mig att kyssa den avslagne 
kommunixmissbrukarens blodiga mun. [...] Denna Fredag satte ännu ett spår i min 

Lebensraum.” 

”Hemma är förbi. Nu blir det aldrig hemma igen. Pappi har rullat tummr med mig för sista 

gången. Sådan kärlek går sig inte an, säger Passarau och de andra. Nej, inte alls. Pappi fick 

Smiskelipisk så att jag trodde han skulle upphöra. I tredje-staden finns ingen hjälp att få. 

Sådan kärlek går sig inte an, det var väl det jag trodde. Pappi har fått sitt för sista gången. 

Sådan kärlek går sig inte an... Aldrig blir det hemma igen. Aldrig.” | 

”. fördömda fingrar! Hur ska jag kunna välja liv när mina fingrar inte var skapta som fingrar. 

Hur sér man ut, frågade han... Hur ser man ut? Jag ser ut som alltid svarade jag, sedan slog jag 
honom medvetslös och blodig. Han kunde inte veta bättre, stackarn, men Passarau tyckte att 

det var bäst om det blev så. Och så blev det. [...] Passarau hyser ingen respekt för de som 

kjäbblar och tjatar, men vi ska alla hysa respekt för en sådan kamrat som honom, åjo!” 

”Hon var vacker, det var det värsta. Hon var nyligen utsläppt från utbildningsanstalten och 

kunde kommunixen lika bra som Passarau. Rimini brukar ha en kvick tunga, men han hade 

inte en chans mot henne. Hon var vacker och kommunixistisk, det var det värsta. Hon var värd 

respekt...ändå blir hon älskad på hedersvärt gammalt sätt av Passarau. [...] Jag har hört



Passarau tala om sjukdomen som otroligt smittsam; man älskar sin egen sort, en omöjlig 

kärlek. Enda preventet lär vara extinktering och upplösning. [...] Hon var ett hot för hela 

Freundschaftet, och det värsta var att jag fann henne både Vacker och Älskvärd. Är jag sjuk? 
Man kallar dem lesbianer.” 

”Jag är nästan säker. Det har slagit mig värre än mina fingrar. Lesbian, Ändå känner jag mig 

friskare än någonsin nu. Igår gav hon mig den kärlek jag längtat efter, som inte ens Passarau 

kunnat skänka mig med in-ut, in-ut. Hon är jag säker på, men inte Passarau så mer. Vad blir 

det utav mig och min uppfostran. Freundschaft är vi, och vi är gubbens - som i dikten...” 

Doktor om Römana, nyfött barn: 
”Romana bär på en genetisk missanpassning. Hennes fingrar har nedsatt funktion och kommer 
i vissa fall att vara sammanväta. Hon är inte direkt skadlig för samhällskroppen under 
förutsättning att rätt uppfostran tillämpas och utmäts. Försök inga vågade saker så ska ni se att 

allt ordnar sig. Jag utordinerar rutinkontroll halvårsvis fram till tio års ålder, sedan får vi göra 

en avslutande analys. God afton!” 

Romana om Rimini och Romulous: 
”Båda två är egna i sitt sätt, väldigt olika varandra. Romulous tycker jag om för hans 
okomplicerade sätt. Det kan Passaråu och Rimini säga vad de vill om, men ibland är det 

faktiskt riktigt skönt att Romulous inte driver kommunixen lika långt som de andra två. Hans 

ordflöde är inte av samma skarpa karaktär och det märks att hans ambitionsnivå inte är lika 
hög. Rimini däremot är raka motsatsen - alltid med och formger diskursen; han vet var 
kommunixen är på väg. Ibland glider han och Passarau ifrån mig och Romulous. De kan 
liksom bli upphetsade över saker som inte rör varken Romulous eller mig i Röcken. Rimini är 

en sann kamrat dock, och ingen jag skulle byta ut.”



Rimini 

Far om sin son: 
”Jag önskar varje far en mönsterson som min. Han gav mig lugnande tröst efter att min fru först fört två döttrar till jorden. Redan som pojkspoling lärde jag honom många att ta vara på vad livet har att erbjuda innan det slipper honom ur händerna. Du ser, livet handlar om att ta för sig. Det handlar om att veta när man ska dra i trådarna och när man ska låta bli. J ag har lärt honom allt jag själv lärt mig genom erfarenhet; gosse det har givit honom ett gott försprång i livet. 
Vitsorden från hans kommendör på utbildningsanstalten är alltid goda och det verkar som om hans skarphet förbigått mig redan. Jag har alltid vetat att Rimini skulle bli min egna lilla guldklimp. Snart ska jag släppa in honom i firman - det är han verkligen värd - och vem vet, kanske mångdubblar han effektiviteten redan inom ett par år. 
Det enda problemet på vägen har varit hans mor som hela tiden daltat med honom. Tro mig om jag säger att jag blev ur mig till sinnes när jag hörde att hon skickat iväg min lilla Rimini till Balettinstitutionen flera gånger utan att säga något till mig, Herregud, förlåt mig, men den gången var jag tvungen att tillrättavisa henne. Inget allvarligt dock, nej du, det skulle jag aldrig nedlåta mig till. Aldrig! Bara en liten vink på vägen. Hursomhelst blev det ingen mer balett för Rimini - nej, det passar sig inte för en sådan smart liten man.” 

Mor om sin son: 
”Oj, en sådan god son. Så klyftig och alltid med bästa vitsord från utbildningsanstalten. Men han är trots sin begåvning något av en oslipad diamant. Han kan vara otroligt kort i sättet, rätt av ohyffsad. Hans språk blir gärna vardagligt och rent av vårdslöst om ingen passar på honom. Detta heta och otyglade temperament har han fått från far sin, en riktig sölpadda som talar mer än han handlar. Fast som sagt: en riktig diamant är han ändå min Rimini. Jag gör mitt bästa för att hjälpa honom bli kvitt sina ovanor, och lyckas hans fader till trots ganska bra. Något måste vara fel med honom dock - han är liksom inte sig själv - jag vet att han kan bete sig bättre än så. Jag har tänkt att han kanske går på droger... men det ska jag låta vara osagt. Ändå kan jag inte släppa tanken. Han kan vara så avtrubbad och slö ibland.” 

Kommendören om sin mästarlegionär: 
”Han har mycket goda förutsättningar att föra debatten och diskursen vidare. Han är ett föredömligt exempel, ett samhällskroppens rättesnöre. Rimini är på god väg att nå retorikens högsta fält, och han har en sådan förstålse för samhällskroppens dynamik. Se bara på det här utdraget ur ett av hans tal.” 

SOM när jag och min käre kommunix Passaråu vandrar om nätterna för att tala om såväl det ena som det andra. Med oss har vi två ännu inte upplysta gestalter, två kamrater om ni så vill, som lär sig av det bästa hos mig, men framför allt hos min indirekta läromästare Passaråu. Vi kallar det för galen-natta. Ni skulle tro nixis om Jag berättade för er hur tryckande det är för mig som ung och hoppfull att se hur vidrigt kommunixen misshandlas av folket därute om fredagskvällarna. Vi, det är alltså Passaråu - mitt Freundschafts käre ledare - och vi kamrater, det vill säga Jag själv, Rémana och Rimini, vi vandrar runt hela nätter för att lära folk om respekt och förståelse för det nödvändiga i samhällets uppbyggnad. Jag anser att det är mina utbildares ansvar att vägleda mig till en högre nivå så att jag i min tid senare ska kunna kullkasta de eventuella felaktiga teorier som av samma utbildare lärts ut och så döma mina mindre vetande föregångare - det är utvecklingens kärna. Ett Ständigt framåt...



Ur ett gammalt kasserat självmordsbrev: 

”. Det är så mycket som inte kan leva upp till mina förväntningar. Inte ens jag själv lever upp 

till mina förväntningar. I ett sådant sjukt samhälle kan man inte som frisk leva upp till sina 

förväntningar. Ta som exempel hur enkelt det är att skriva sina arbeten på 

utbildningsanstalten efter vad kommendörerna helst av allt vill ha. Det krävs inte mycket 

tänkande för att fälla dem med en formulering, om man har något innanför pannis vill säga. 

Det är en för enkel samhällskropp man lever i om det går att lura sig fram utan att bli 

upptäckt...” 

” Min far, en sådan förlorare. Han har lärt mig genom sina misstag blott, inget annat. Jag 

hatar dig Far...hatar dig! Din firma är värd nixis i en värld där kommunixen omsider ska 

härska oinskränkt över produktionsfaktorer och dylika petitesser...” 

” Det krävs mer av mig än av de inkompleton som omger mig. Passaråu har fört 

kommunixen däröver flera gånger: han har talat om det ogoda. Och om att stjäla folks 

livskraft - kanske den värsta av synder. Ett eget lebensraum är väl alla värda - ty själv vill jag 

ha ett, fast jag saknar det. Någon eller något stjäl mitt lebensraum, jag har känt det länge 

men kan inte för brinnande livet se hur det skulle gå till, och vem eller vad som bestjäl mig?” 

”Var finns livet & glädjen som den gamle tredje-stads inresidensianen talade så gott om 

innan vi respektifierade liv ur honom. Jag hoppas faktiskt att han överlevde. Det fanns trots 

allt något i hans tal som träffade mig, även om jag betvivlar att det finns sådant som ett 

glädjefyllt liv. Passarau borstade av sig inresidensianens tal som luft, men något fanns det i 

hans ord, något som berör även mig...” 

Rimini om Römana och Romulous: 

”Römana är en söt tjej, sina små ankhänder till trots. Jag antar att missbildningen inte är till 

skada för samhällskroppen, annars skulle hon väl ha avprogrammerats redan på 

nedsläppsdepartementet. Jag vet inget om hennes bakgrund, det ligger ju liksom i vårt 

Freundschaft att vi inte bör känna varandra för väl för att kunna vidareodla kommunixen på 

ett konstruktivt sätt. Genom att hålla oss på varsin kant kan vi undvika oönskade 

vaneföreställningar om varandra. 

Romulous har inte mycket att komma med förutom sin relativt vänliga utåthet. Ett späcko som 

han är har han förlorat allt vad attraktivitet och karisma vill säga och han är ganska mycket ett 

färdigskrivet blad som går att avläsa utan större svårigheter. När man kommer till knivens udd 

är han dock en pålitlig kamrat och en riktig mästare på respektifiering. 

Varken Römana eller Romulous står någon särskild chans att bli annat än fotfolk i samhället 

då deras kommunix i bästa fall får anses tillräcklig.”



Romulous 

Far om sin son: 
”Ja du, vad finns där att säga egentligen...han är mitt enda barn och som så min dyrbaraste 

skatt. Alltid med huvudet på skaft. Har aldrig varit något problem. Jag är mycket stolt över 

alla hans bedrifter - han har en mycket livlig fantasi, inte minst när det kommer till att spela på 

felan, ingen kan improvisera som han. Också är det ju det där med fetman. Det är en sjukdom 

som han haft sen han var liten som ligger bakom det hela, men det tycks inte fånga folks 
uppmärksamhet att han faktiskt lever. Om det varit någonting att oroa sig för hade han väl 

blivit fälld redan av läkarna på nedsläppningsinstitutet. Man kan ju inte ha faror för 
samhällskroppen lurkande omkring i varje hörn, det förstår väl jag också, men nu råkar det ju 
faktiskt vara så att Romulous blev frikänd. Jag har sagt detta till honom.. Han ska inte tolerera 
någon oberättigad skit från andra, vare sig för sin sjukdom eller för att han råkar bo i tredje- 

staden... jag menar herre Gud, större delen av befolkningen bor ju inom tredje-stadens gränser. 
Nej, han ska bita ifrån sig, det är vad jag sagt till honom, men det verkar som om det jag säger 
ibland går in genom ena örat och ut genom det andra. Mellan dig och mig...jag har köpt 
honom en revolver också, för försvar du vet, om det skulle behövas - men det där du, det 

skriver du ta mig fan inte alltså... 
Nej du, jag älskar min son. Visst har det väl hänt att rättan-snärtan kommit till användning 

någon enstaka gång då och då men bara dådet behövts. Fast jag har aldrig gjort narr av honom 

för sin sjukdoms skull. Aldrig! Nej rättvisan skall alltid segra, jodå...” 

Mor om sin son: 
”Åh, en sådan from människa. Han kommer det att gå bra för - det kan man se i stjärnorna han 
föddes under. Jag kunde inte önska mig ett bättre barn, han är ju så underbar, se bara på det 

här fotot. Det är för underligt att han inte sedan han började på utbildningsanstalten träffat en 

endaste flicka - han som är så söt. 
Den här sjukdomen som far talade om har han förmodligen fått från mig - vi har en 

förbannelse över oss i min släkt ser du... mycket underlig sådan. Den drabbar varannan 
generations män. Så det var liksom bara att vänta sig något redan från första dan, inne på 
nedsläppningsinstitutet. Det är ju nästan pinsamt att skaffa sig barn när man vet att sådant 

kommer att hända men han är ju så söt. Annars blir han allt mer lik min gamle morfar; spelar 
fela och jobbar på Frivillige-byrån. Han är där hela nätterna ibland, Gud vet med vad han 
håller sig där, men sliter hårt det gör han. Jag ger mig den på att Frivillige-byrån är glatt nöjda 

över min son och hans flit. Gulleponken....” 

Saxat ur Romulous dagliga noter: 
”Det var galen-natta igår natt. Vi, det vill säga jag, Rimini, Römana och Passaråu, vårt 

Freundschafts förste kamrat, vi var ute för att se över staden och dess kommunix. [...] Jag 

smiskade och piskade honom tills han inte rörde sig mer. Så gjorde också De andra, utom 
Passaråu förstås - han står för respektifieringen Smiskpiskas aldrig. Men ingen fällde honom 

så hårt som jag, för det var mig han kallat ett Späcko [...] men när Passaråu säger sådant är det 

för kommunixens bästa. Jag får tåla sådant, precis som Rimini och Römana får tåla andra 

saker. Vi är ju ett Freundschaft, jag och mina kamrater.” 

”...kunde jag inte bry mig mindre. Jag är fet, OK, än sen...om tre minuter är du död! [...] Jag 

avancerar sakta framåt i kommunixen. Det är visserligen långt kvar till Passaråu och Rimini, 
men jag håller i alla fall jämna steg med Romana. [...] Det är så skönt att veta vilka som är ens 
kamrater. Det finns inga tvivel, därför kan man reagera spontant på andra människor; 

skyddsnätet finns alltid där om det skulle behövas. Utan ett Freundschaft skulle jag 
förmodligen ta emot mig mycket mer av glåporden - nu kan jag helt enkelt stänga hörat.”



”Vilken pappi jag haft. Och vilken mammi! Tack någon att de inte satt en avbild av dem till 

staden. Utan syskon kan jag åtminstone styra och ställa själv med dessa båda infantila och 

rubbade gestalter. Kan man tänka, va... en revolver! Jag lämnade in den till Tillsynsmännen 

Polizias DEPO. Anmälde den som funnen i andra-staden. Vart är vår stad på väg?” 

” Så länge jag inte är till problem så klarar jag mig. Det är en mycket enkel filosofi. Passaråu 

skulle inte tycka om den, men det man inte vet... Romana hade begått ett misstag, så enkelt 

var det. Vi smiskelipiskade henne medan Passarau nynnade på Femman och tvingade henne 

att kyssa kommunixmissbrukarens blodigt avslagna mun. [...] Passaråu berättade aldrig vad 

hon gjort och vi frågade aldrig...” 

” Det är stunder som denna jag plockar fram min fela...” 

Romulous om Römana och Rimini 

”De är mina kamrater i första hand, det vill säga att de inte är några jag bara umgås med. Så 

förklarar Passaråu det i alla fall - han kan ju kommunixen utan och innan. Mitt Freundschaft 

är min stora säkerhet och jag skulle aldrig få för mig att baktala det. Visserligen är Römana 

den som är enklast att komma överens med, men det har ju att göra med vår begränsade 

kommunix. Jag antar att hennes bakgrund liknar min mer än de andras, men vad vet jag? Vi 

vet inte så mycket om varandra, det är bäst så. På så sätt kan inte några personliga fördomar 

stå i vägen för kommunixen. Passaråu och Rimini blir för mycket ibland. Rimini kan vara 

påfrestande ibland, retas och så, men en kamrat är ingenting att kärva emot. Det är ju bara att 

rikta hörat åt något annat håll.”


