
VÄLKOMMEN TILL HUSET

en fars av K.J. Stjernström

2017-08-25

1/38



Rollista
Lovisa Bengtsson – Nyinflyttad.
Greger Göransson – Ordförande i bostadsrättsföreningen. Gift med 
Karin, vänstrar med Sofia.
Karin Göransson – Lärarinna. Gift med Greger.
Sofia Eng – Älskarinna till Greger.
Conny ”Sonny med C” Dahlberg – Inbrottstjuv.

Scen
En lägenhet. Ett stort rum med sovalkov och säng på vänster sida.
Fönster och ytterdörr till loftgång bakåt. Dörr till toalett 
respektive kök på höger sida. Bredvid sovalkoven en garderob. 
Mitt i rummet en soffa. Bredvid den en liten resväska. Här och 
var ligger slarvigt slängda kvinnokläder. I övrigt inga möbler 
eller saker.
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AKT I

SCEN 1
Conny bryter sig in

Natt, släckt lägenhet. Conny dyrkar upp ytterdörren och kollar in
i lägenheten. Har med sig en verktygsväska. Skrattar för sig 
själv och ser sig omkring, men blir besviken när det inte finns 
så mycket att stjäla.

CONNY
Men va faan...

Conny hittar resväskan, tar den och lämnar lägenheten. 

Det ljusnar till morgon. Lovisa rullar ur sängen invirad i täcket
och går sömndrucken ut i köket.
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SCEN 2
Greger gör entré

Greger fumlar med nyckeln i låset och öppnar förväntansfullt 
dörren när han inser att den är olåst. Han har med sig en flaska 
bubbel och en plastpåse utan firmalogga. Han drar för gardinerna 
för att slippa insyn. 

GREGER
I-ha-ha-ha? Sofia? Det är din 
kärlekshingst som kallar. Var är du? Vi 
har ont om tid, det är mycket att städa 
undan innan den nya ägaren kommer.  

Greger upptäcker kläderna som är strödda i lägenheten.

GREGER
Nämen titta, har du gjort en liten 
skattjakt åt mig? 

Greger tömmer påsens innehåll (handklovar, piskor, oljor, 
massagestavar, etc.) i soffan och börjar fylla påsen med 
kläderna. Han luktar på dem och blir väldigt till sig. Trosorna 
stoppar han i fickan. 

GREGER
Redo eller inte, här kommer jag!

Greger letar efter Sofia i sovalkoven, garderoben (där det hänger
utklädnadskläder för olika sexuella lekar) och i badrummet utan 
att hitta henne. Inser att det bara är köket kvar att leta i.
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SCEN 3
Lovisa träffar Greger 

GREGER
Nu kommer jag och tar dig!

Greger går mot köket. Ut kommer Lovisa fortfarande insvept i 
täcket.

GREGER
Aaaah!

LOVISA
Aaaah!

GREGER
Vem är du? Vad gör du här?

LOVISA
Vem är du själv?

GREGER
Skit i det du, vad gör du här?

LOVISA
Jag bor här.

GREGER
Nej, det gör du inte, det är föreningens 
lägenhet.

LOVISA
Inte nu längre, jag har köpt den.

GREGER
Du är den nya ägaren? Lovisa, var det? 

LOVISA
Hur vet du det?

GREGER
Föreningen. Ordförande. Alltså, jag är 
ordförande i bostadsrättsföreningen. 
Hejsan, Greger Göransson heter jag. 
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Greger sträcker fram flaskan med bubbel och gömmer påsen bakom 
ryggen.

GREGER
Välkommen till huset! Men jag trodde att 
du skulle komma först imorgon?

LOVISA
Okej.. tack? Första Juli stod det på mitt
kontakt i alla fall.

GREGER
Precis, torsdagen den första. Idag är det
onsdag. 

LOVISA
Onsdagen den första ja.

GREGER
Men om du kollar på min klocka så ser du 
att den visar den 31:a.

Greger visar upp sitt armbandsur.

LOVISA
Ja, men nu är det trettio dagar i Juni. 

GREGER
Faan...

LOVISA
Ursäkta?

GREGER
Va? Nej, det var inget. Jag kom bara på 
en sak jag glömt. 
Men du hade erfarenhet av bostadsrätts-
föreningar sen tidigare va?

LOVISA
Jo och så jobbar jag med ekonomi. 
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GREGER
Så var det. Ja, i vår ”lilla förening” är
vi bara lekmän. Det ska bli kul att ha 
med en som kan något på riktigt.

LOVISA
Var inte så blygsam, ni verkar ha koll. 
Annars hade jag inte köpt lägenheten. Men
jag ska nog kunna göra lite nytta.

GREGER
Det tror jag säkert. Ja, jag hoppades 
lite att du kunde ta en drivande roll. 
Jag har fått lov att göra det mesta av 
arbetet häromkring ska du veta. De andra 
är inte så motiverade, ser inte visionen.
Jag var drivande för ombildningen från 
första början, så det föll sig naturligt 
att jag fortsatte leda. Man skulle kunna 
säga att hela huset vilar på mina axlar. 
Bildligt talat alltså. 

LOVISA
Mm-hm...

GREGER
Men jag svamlar. När kom du, hur kom du 
in? Hade du inga saker med dig?

LOVISA
Jag kom hit i natt, var ändå i närheten 
på kickoff. Nyckel fick jag av mäklaren 
och flyttlasset kommer efter lunch. 

GREGER
Okej, då finns det lite tid. Alltså det 
är ju så att föreningen ägde lägenheten 
innan, och vi ha hållit på att fixa med 
den en del. Jag hade tänkt ordna det 
sista idag, men jag hinner nog på 
förmiddagen. Om det är okej med dig?

LOVISA
Visst. Jag ska ändå träffa en kompis så 
jag kommer inte vara i vägen. Jag ska 
bara klä på mig. 
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GREGER
Så bra!

LOVISA
Men nu verkar jag slarvat bort kläderna. 
Lite pinsamt, men när jag druckit händer 
det att jag går i sömnen och flyttar på 
saker. Har väl lagt dem i frysen eller 
så.

Lovisa ser sig om efter kläderna. Greger inser att påsens 
innehåll ligger i soffan. Han slänger sig ned på soffan för att 
dölja dem med sin kropp.

GREGER
Låt inte mig vara i vägen. Som du ser så 
lämnade Greta, hon som bodde här tidigare
säng, soffa och köksbord. Jag hoppas att 
det är okej med dig?

LOVISA
Det är inga problem. 
Kanske att jag lagt kläderna i 
garderoben? Låter nästan för logiskt.

Lovisa närmar sig garderoben.

GREGER
Nej! Men om jag letar här ute, så kan du 
leta i badrummet.

LOVISA
Öh, okej. Visst. 

Lovisa går in i badrummet. Greger börjar gömma sexleksakerna 
under soffans kuddar. Lovisa sticker in huvudet igen.

GREGER
Nopp, inga kläder här inte.

LOVISA
Medan jag kommer ihåg det, du kan väl 
kolla kranen i köket. Jag tyckte att den 
var lite lös. 
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GREGER
Visst inga problem!

Lovisa går in i badrummet igen.

GREGER
Helvete, köket!

Greger springer ut i köket.
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SCEN 4
Sofia gör entré

Sofia kommer in pratandes i mobiltelefon. 

SOFIA
(i telefonen)

Nu ska du inte vara sån, vi är vuxna 
människor, vi gör väl vad vi vill. 
Det är hans problem, om hans fru nu inte 
är intresserad.

Ser plastpåsen vid soffan. Tittar nyfiket i den, men blir besviken
på innehållet. 

SOFIA
(i telefonen)

Men ibland kan jag förstå henne. Han vill
tydligen leka ”Bibliotekarien och den 
försenade låntagaren.” Igen.

Lovisa kommer in utan att Sofia märker det.

SOFIA
(i telefonen)

Sluta nu, Greger är en fantastisk 
människa. Även om han har lite lustiga 
idéer ibland så älskar jag honom.

Sofia avslutar samtalet.

LOVISA
Hej!

SOFIA
Aaah!

LOVISA
Förlåt, det var inte meningen att 
skrämmas. Lovisa Bengtsson heter jag, jag
antar att Greger har nämnt mig.  

SOFIA
Nej, det kan jag inte påstå.
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LOVISA
Att jag skulle vara med i er ”lilla 
förening” som han kallade det. 

SOFIA
Vad skulle du? Nej, det har han inte sagt
något om.

Sofias mobil ringer, hon trycker bort det utan att titta.

LOVISA
Inte? Som det lät på honom var han glad 
att få in lite nytt blod. Det är så lätt 
att det stagnerar med samma människor i 
samma positioner. Bättre då att blanda 
upp lite och testa nya saker. För du 
deltar aktivt?

SOFIA
Har han sagt något annat?

LOVISA
Som det lät på Greger är det han som gör 
allt arbete. Jag hoppas kunna avlasta 
lite där, jag är inte rädd att hugga i! 
Men jag måste säga, jag är imponerad av 
hur bra ni fått till det när ni bara är 
amatörer. 

SOFIA
Amatörer?

LOVISA
Håller du också på med sånt här 
professionellt? 

SOFIA
Nej, verkligen inte!

LOVISA
Det var det jag tänkte. Inte att jag tror
att ni har gjort något fel, men det är 
inte lätt för lekmän att hålla i allt på 
en gång. Det finns så många hål att 
fylla, inget område får glömmas bort.
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Sofias mobil ringer igen, hon trycker bort det utan att titta.

SOFIA
Och Greger tyckte förstås att det här var
en bra idé?

LOVISA
Det lät så i alla fall. 

(till Greger)
Greger! Du har väl inget emot om jag tar 
lite plats i föreningen? 

GREGER 
(från köket)

Inte alls då, du är så välkommen så. 
Alltid bra med ett par extra händer.

LOVISA
(till Greger)

Förresten, hittade du mina kläder?

GREGER
(från köket)

Nej, inte här heller. Jag kan inte förstå
var de tog vägen. Förresten, jag fattar 
vad du menade förut, att du tyckte den 
var lite sladdrig. 

LOVISA
(till Greger)

Jag var lite rädd att den skulle lossna 
om jag rörde vid den.

GREGER
(från köket)

Förstår det. Jag har pillat med den och 
den sprutar som den ska. Men jag ska 
ringa på någon, vi vill ju inte att du 
ska stå med den i handen och vara helt 
nersprutad. 

LOVISA
(till Greger)

Tack! Du, jag känner mig lite kladdig, 
skulle vilja fräscha upp mig med en 
dusch. Kan jag låna en handduk? 
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GREGER
(från köket)

Självklart. Hoppa in i duschen du, så 
hämtar jag ett badlakan. 

LOVISA
(till Greger)

Okej!
(till Sofia)

Trevligt att träffas så här informellt. 
Alltid bra att bryta isen innan vi 
börjar. 
Just det, min resväska har kommit bort. 
Jag hade den igår, men nu vet jag inte 
var den är. Om du skulle råka se den.

Lovisa går in i badrummet. 
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SCEN 5
Greger är tillbaka

Sirener hörs i fjärran

Greger kommer in och skakar vatten av händerna.

GREGER
Nu har jag ringt en rörmokare, de kunde 
komma direkt.

SOFIA
Jaså, ska vi bli fyra? Eller är det ännu 
fler som ska komma? En sjuksköterska och 
ett pizzabud kanske?

GREGER
Sofia? Jag har försökt ringa dig! Du 
måste skynda dig härifrån, innan Lovisa 
ser dig.

SOFIA
Jag har redan träffat henne, du behöver 
inte spela dum.

GREGER
Nej, du förstår inte...

SOFIA
Jag förstår precis, du bara glömde att du
redan hade en annan älskarinna inbokad. 

GREGER
Va? Nej, jag tog bara fel på dag. Jag 
trodde hon skulle komma imorgon. Men det 
var idag.

SOFIA
Så du erkänner?

GREGER
Lovisa är den nya ägaren till lägenheten!

SOFIA
Och du har redan fått henne i säng?
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GREGER
Nej, det är inget mellan oss! För mig 
finns bara du.

SOFIA
Och din fru.

GREGER
Och min fru. Lovisa har köpt lägenheten 
och jag trodde hon skulle komma imorgon.

SOFIA
Så det är verkligen inget mellan er?

GREGER
Nej säger jag ju. Vad sa du till henne?

SOFIA
Jag sa inget, det var mest hon som 
pratade om vår ”lilla förening”.

GREGER
Bostadsrättsföreningen, hon pratade om 
bostadsrättsföreningen. Hon jobbar med 
ekonomi, Karin är väldigt taggad på att 
ha med henne i styrelsen. 

SOFIA
Okej, så hon trodde att jag var din fru! 
Kul för dig när hon träffar din riktiga 
hustru.

GREGER
Hon har inte träffat oss samtidigt! Jag 
vet inte att det inte är min riktiga fru 
hon pratat med. 

SOFIA
Va?

GREGER
Om hon inte ser oss tillsammans kan jag 
komma undan med att du bara var nån 
knäppgök som brutit sig in.
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SOFIA
Knäppgök? Tack för den. 

GREGER
Förlåt. Du vet att du är min lila gose-
groda.

SOFIA
Och du är min pålle-pluttis.

GREGER
I-ha-ha-ha.

SOFIA
Kvack-kvack.
Men okej, jag går direkt, så slipper vi 
riskera något.

GREGER
Ja. Nej! Vi måste tömma lägenheten på 
alla spår efter oss. Flyttgubbarna kommer
när som helst, och vi får inte missa 
något.

SOFIA
Är inte det lite riskfyllt?

GREGER
Hjälps vi åt går det snabbare. Och hon 
kommer inte komma ut förrän hon fått en 
handduk. 

SOFIA
Jag förväntar mig en weekend på lyxhotell
efter det här. 

GREGER
Ia-ha-ha lovar.

SOFIA
Okej, vad har vi? Kostymerna i 
garderoben.

GREGER
Leksaker i soffan.
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SOFIA
Vin och räkor i kylen sen förra veckan. 
Och majonnäsen!

GREGER
Majonnäsen... 

Sirener hörs igen, närmare den här gången. Conny kommer in genom 
ytterdörren och spanar ut genom fönstret. Greger ser Connys 
verktygsväska och tror att det är rörmokaren.

GREGER
Oj, det var snabbt, jag ringde ju för 
bara några minuter sen!

Conny hoppar till av att det är människor i lägenheten.

CONNY
Eh, va? Alltså... Jag skulle bara... det 
var... 

GREGER
...det var jag som ringde ja. Hej, 
Greger. 

CONNY
Näe, alltså, jag vet inte...

GREGER
Om du följer med ut i köket.

CONNY
Va? Ska vi? Nä...

GREGER
För det var du som var rörmokaren va?

Conny försöker smita ut men när han öppnar dörren hörs sirenen 
närmare och blåljus skymtas på avstånd. Conny slår snabbt igen 
dörren.
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CONNY
Rörmokare? Jajamensan, det var jag det. 
Det jag inte kan fixa med rörtång och 
silvertejp var inte trasigt från början.
Va vare' 'ru hade problem me'?

GREGER
Det är kranen i köket. Kom med ska jag 
visa. Sofia, du kan väl fixa lite här 
inne, så tar jag hand om köket. Glöm inte
soffan.

Greger tar med Conny till köket. Sofia börjar plocka med 
leksakerna i soffan.
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SCEN 6
Hustrun och älskarinnan

Karin knackar på dörren och öppnar den. 

KARIN
Ho-ho, är det någon hemma?

Sofia dyker ned framför soffan och försöker gömma sig. Karin 
kliver på och ser sig försynt omkring och upptäcker Sofia.

KARIN
Nej men, ligger du där? Vad gör du där 
nere?

SOFIA
Eh, hej. Jag låg och tog igen mig lite på
soffan, och så ramlade jag ur. Så kan det
gå. Vem är du?

KARIN
Förlåt, så oförskämt. Karin Göransson, 
jag är gift med Greger. Jag tänkte att 
jag skulle komma och hälsa dig välkommen 
å bostadsrättsföreningens vägnar. 

SOFIA
Tack, vad trevligt.

KARIN
Kul att du tycker det. Ja, egentligen 
skulle det ju varit Greger, men han har 
så mycket att stå i som ordförande och 
allt. Själv är jag bara suppleant jag. 
Men du hade erfarenheter föreningar va? 

SOFIA
Öh, precis, det hade jag.
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KARIN
Det är bra det, så Greger kan få lite 
avlastning. Det blir så lätt att han tar 
på sig för mycket. Som den här lägenheten
till exempel. Greta som bodde här ville 
inte vara med i ombildningen, så hon 
hyrde från föreningen. När hon sen 
flyttade skulle vi göra lite renoveringar
tänkte vi, och då tog Greger på sig att 
fixa med det. Kan du tänka dig att han 
har hållit på här varje helg i snart ett 
år? Man kan inte tro det när man ser det.
Han kanske inte är snabb min Greger, men 
noggrann.

SOFIA
Jag vet inte det. Ibland är han väl snabb
och inte så noga...

KARIN
Ursäkta?

SOFIA
Det var inget. Greger låter som en 
trevlig man.

KARIN
Trevlig är han nog, men så mycket man vet
jag inte. Mer torr gubbe...

Greger kommer in i rummet utan att Karin märker det, vänder 
snabbt och gestikulerar mot badrummet. Sofia försöker avleda 
hennes uppmärksamhet.

SOFIA
Du ska ha tack för att du kom, men nu 
behöver jag ta en dusch. Skulle jag kunna
få låna ett badlakan? Alla mina saker 
kommer först senare.

KARIN
Självklart, inga problem. Jag är tillbaka
på ett litet kick!

Karin lämnar lägenheten. 
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SCEN 7
Det brinner i knutarna

Greger kommer in i rummet. 

GREGER
Varför sa du så, nu kommer hon ju 
tillbaka!

SOFIA
Jag trodde det var det du signalerade om!

GREGER
Varför skulle jag göra det?

SOFIA
Jag tyckte också det var konstigt!

GREGER
Okej, okej, nu ska vi inte börja bråka. 
Vi kan fortfarande rädda det här. 

SOFIA
Hur då?

GREGER
Så länge ingen ser oss tillsammans kan vi
spela galning-kortet och komma undan med 
det. Även för Karin. Fortsätt bara låtsas
att du är Lovisa.

SOFIA
Okej, så när jag pratar med Lovisa är jag
din fru, och när jag pratar med din fru 
är jag Lovisa? 

GREGER
Precis, enkelt! Okej, det var kläderna i 
garderoben, leksakerna i soffan och vin 
och gamla räkor i kylen.

Conny kommer in ätandes från ett fat med räkor. Greger och Sofia 
ger varandra menande blickar.

CONNY
Hur stänger jag av vattnet?
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GREGER
Det är en kran under diskbänken.

CONNY
Nä, nä, nä, den går jag inte på. Kranen 
sitter ju uppe på diskbänken. Och fast 
den är avstängd kommer det vatten när jag
skruvar bort den. 

SOFIA
Om du kollar under diskbänken ser du att 
det finns handtag på rören. 

CONNY
Jaha, det är en sån. Kran under 
diskbänken, jättedumt. Hur skulle vattnet
komma upp i diskhon?

Conny återvänder till köket.

GREGER
Då var räkorna fixade i alla fall.

SOFIA
Håll utkik, så tömmer jag garderoben.

Greger ställer sig att spana vid fönstret medan Sofia börjar 
plocka i garderoben.

GREGER
Hon kommer!

SOFIA
Vem?

GREGER
Min fru!

Greger kastar sig i panik in i badrummet. Karin kommer in med ett
badlakan. 

KARIN
Ho-ho, här kommer lilla jag med 
handduken.
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SOFIA
Tack så mycket. Jag hänger in det här så 
länge.

Sofia hänger in badlakanet innanför dörren i badrummet utan att 
titta.

KARIN
Jaha, men då ska jag väl ta och gå då. Om
det inte var något mer?

Lovisa skriker gällt från badrummet.
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AKT 2

SCEN 1
Triangeldrama

KARIN
Vad var det?

SOFIA
Eh, det var bara min syster. Precis, min 
lillasyster, det var hon som behövde 
duscha. Lilla lortgrisen. 

Lovisa kommer ut från badrummet med lödder i håret, invirad i 
badlakanet. 

LOVISA
Varmvattnet bara försvann!

KARIN
Oj då, det var inte bra.

LOVISA
Vem är du?

KARIN
Ursäkta, Karin heter jag.

LOVISA
Heter du också Karin?

KARIN
Jaha. Ja, vilket sammanträffande. Kul!

SOFIA
Verkligen, jättekul. Det är en 
hantverkare som håller på i köket, om du 
bara går tillbaks till badrummet så ska 
jag be honom sätta på varmvattnet igen.

Greger sticker ut huvudet från badrummet och signalerar till 
Sofia.
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SOFIA
Eller förresten, du kan följa med till 
köket, så kan vi se hur det går för 
honom.

Lovisa drar Sofia åt sidan.

LOVISA
Vem är hon?

Greger kommer utsmygande från badrummet med en tvättkorg över 
sig. Ingen upptäcker honom. Tvingas stanna halvvägs till 
ytterdörren när Karin står i hans väg. 

SOFIA
Eh, det är bara en av grannarna i huset. 
Hon är lite ensam, så hon kan vara 
väldigt sällskaplig. Men hon är harmlös, 
så det är ingen fara. 

LOVISA
Okej. Ja, jag känner ju ingen här så det 
kan vara kul att ha någon att hälsa på. 
Skoj att ni båda heter Karin.

SOFIA
Visst är det.

LOVISA
Det är ingen som råkat se till mina 
kläder?

KARIN
Va?

SOFIA
Lo... min sys... eh... det är så att hon 
har förlagt sina kläder under natten. 

LOVISA
Ja, det kanske blev lite mycket att 
dricka igår, jag vet inte vart kläderna 
tog vägen.
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KARIN
Vi har alla haft sådana kvällar.

Conny kommer in på väg mot badrummet, märkbart illamående. Lovisa
stoppar honom.

LOVISA
Stängde du av varmvattnet när jag stod i 
duschen?

Karin hittar påsen med Lovisas kläder. Sträcker fram den till 
Lovisa.

KARIN
Är det här dina kläder?

Conny tror att påsen är till honom och kräks i den.

LOVISA, SOFIA, KARIN
Eugh!

Lovisa tittar äcklat i påsen.

LOVISA
Mm, det var mina kläder. 

Lovisa rätar upp tvättkorgen med Greger i och tömmer påsens 
innehåll i den utan att titta. 

LOVISA
Kan du vara så vänlig att sätta på 
varmvattnet igen? 

CONNY
Förlåt. Visst, förlåt.

Conny går tillbaka till köket. Lovisa går in i badrummet.
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SCEN 2
Jakten på den försvunna väskan

KARIN
Så stackars Karin har inga kläder?

SOFIA
Va?

KARIN
Karin, din syster. Hon har inget att ta 
på sig?

SOFIA
Hon hade en väska sa hon, men den var 
också borta. 

KARIN
Oj då, det var ju lite knepigt. Jag har 
nog några gamla paltor hon kan få låna.

Greger signalerar till Sofia att uppehålla Karin.

SOFIA
Tack, men jag tror hon vill ha sina egna 
kläder. Du har inte sett någon väska?

KARIN
Nej, det kan jag inte påstå. Men den som 
letar han söker. Och en väska kan ju inte
bara försvinna. Har ni kollat överallt?

Karin börjar gå mot garderoben. Sofia springer i förväg för att 
stoppa henne.

SOFIA
Jajamensan, där har jag kollat. Fler 
gånger faktiskt. Där var den inte. 

KARIN
Hon kanske har lagt den i tvättkorgen? 
Det vore ju oturligt, med tanke på... ja 
du vet. 
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SOFIA
Nej, där var den inte, det vet jag 
bestämt. Du förresten, vi struntar i att 
leta nu. Kom och sätt dig här i soffan 
istället och berätta om Greger. 

De sätter sig i soffan. 

KARIN
Jaha, vad vill du veta?

SOFIA
Allt. Jag har hört att han ska vara en 
riktig kvinnokarl.

KARIN
Ha! Var har du fått det ifrån, Minnenas 
Television? En gång var han en riktig 
tjur, men nu är han mest en gammal oxe. 
Så du behöver inte frukta några sexuella 
närmanden från honom.

Greger försöker smyga sig ut men stannar upp vid ytterdörren och 
lyssnar när de pratar om honom.

SOFIA
Det känns ju tryggt.

KARIN
Med åren verkar Greger helt tappat 
sexlusten. Förlåt om jag är lite rakt 
fram, men det känns som vi redan känner 
varandra, som om vi redan delade det mest
intima.

SOFIA
Vet du, jag känner likadant.

KARIN
Nej, han är en riktig träbock. En gång i 
tiden var han en bock, men nu blir han 
bara träigare för var dag som går. Snart 
kan jag bara ha honom att elda med.
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SOFIA
Är det så illa?

KARIN
När huset skulle ombildades till 
bostadsrätter blev han eld och lågor, och
gick upp i det helt. Jag hade ju hoppats 
att det var mer som började glöda, men 
där var det tydligen utbrunnet. Den veke 
som brinner starkast lämnar fortast kvar 
en liten stump.

SOFIA
Stackare. Hur har du klarat dig?

KARIN
Oss emellan är det skönt att han varit så
upptagen med den här lägenheten. Det har 
givit mig tid för egna äventyr. Men säg 
inget till Greger, han skulle bli så 
ledsen.

Lovisa kommer ut från badrummet färdigduschad, insvept i 
badlakanet. Greger dyker åter ned i tvättkorgen. Lovisa sätter 
sig i soffan med de andra

LOVISA
Jättesnällt att jag fick låna handduk.

KARIN, SOFIA 
Inga problem.

LOVISA
Jag förstår inte var jag gjort av väskan.

SOFIA
Hade du mycket i den?

LOVISA
Allt. Plånbok, mobil, nycklar, kläder, 
allt. 
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KARIN
Om vi skulle testa att ringa din telefon,
kanske det är någon som hittat den. Eller
så hör vi när den ringer. Här, du kan 
låna min.

Karin räcker över sin mobiltelefon till Lovisa som slår sitt 
nummer. Kvinnorna lutar sig åt olika håll för att höra om det 
ringer någonstans. Vibratorljud från soffan.

KARIN
Jag tror jag kan känna hur den vibrerar!

Karin sticker ned handen mellan kuddarna och pockar fram en 
massagestav.

KARIN
Oj då!

SOFIA
Ja verkligen.

KARIN
Är det..?

SOFIA
Nej, inte min.

LOVISA
Inte min heller, min är blå.

SOFIA
Den kanske blev kvar från förra ägaren?

KARIN
Skulle det vara Gretas? Tja, 87 är ju 
ingen ålder nu för tiden. 
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SCEN 3
Sonny med C

Conny kommer in märkbart berusad visslande ”Sommartider” med en 
tom vinflaska i ena handen och kökskranen i den andra.

CONNY
Nu har jag nog hittat felet. Finns det 
något mer att dricka? Det smakar 
fortfarande gammal räka i munnen.

Conny hittar flaskan med bubbel.

CONNY
Oh, bobbel. Inte mig emot.

KARIN
Är det inte Conny Dahlberg? ”Sonny med 
C”?

CONNY
Fröken Göransson!

KARIN
Jag tyckte väl det var du! Världen är 
allt bra liten. Räkna upp Hallands 
floder!

CONNY
Ni lagar mat, medan jag...

KARIN
Conny var i min första gymnasieklass. Det
måste vara trettio år sen nu. 
Kan du tänka att det gått trettio år 
Conny?

CONNY
...ser på teve? Va? Trettio år sen? Nej, 
verkligen inte. 

KARIN
Så du har gått och blivit rörmokare. Kul!
Går det bra?
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CONNY
Kan inte klaga.

KARIN
Mycket stress? Många som vill få tag i 
dig?

CONNY
Eh, det kan man säga. Har en del som 
hänger över mig. 

KARIN
Kunder som inte alltid är så glada 
kanske? 

CONNY
Det är många som inte är nöjda efter ett 
hembesök, även fast jag gjort ett perfekt
bryt, jag menar jobb. Men man kan inte 
glädja alla.

KARIN
Nej, det är klart. Tjänar ni så bra som 
det sägs?

CONNY
Det varierar från jobb till jobb så att 
säga. Men nu måste jag tillbaka till 
arbetet. 

Conny går ut i köket och tar bubbelflaskan med sig.

KARIN
(ropar efter Conny)

Kul att det blivit något av dig!
(till Sofia och Lovisa)

Conny var väl inte den skarpaste kniven i
lådan. Ska jag vara helt ärlig var han 
nog en sked. 

LOVISA
Kände du honom från skolan?
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KARIN
Björksjö gymnasium - min första riktiga 
klass. Jag var ung och full av energi, 
helt färsk från lärarhögskolan. Det var 
något speciellt med Conny, han kändes så 
mycket mognare än sina klasskamrater.

SOFIA
Jaha. 

KARIN
Sen fick jag höra att han gått om några 
klasser, vi var nästan jämngamla. Alla 
andra lärare hade gett upp hoppet om 
honom, sa att han aldrig skulle bli 
något. ”Har du namn som slutar på y så 
blir du kriminell.” 

SOFIA
Eller rockstjärna.

KARIN
Inte med den taktkänslan. Men jag trodde 
på honom. När han såg på mig med sina 
mörka ledsna ögon var det svårt att inte 
smälta.

LOVISA
Så ska väl inte en lärare se på sina 
elever?

KARIN
Verkligen inte! Jag höll mina känslor i 
schack, men än idag ångrar jag att jag 
inte...

SOFIA
Okej, ska vi försöka ringa igen? Vad var 
det för ringsignal du hade?

LOVISA
Sommartider.
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SCEN 4
Osmidiga Greger

Greger försöker öppna ytterdörren från tvättkorgen men tappar 
balansen och faller omkull.

GREGER
Satan!

KARIN
Men Greger! Hur gick det?

GREGER
Vem ställer en tvättkorg innanför dörren?

SOFIA
Oj då, nej det var ju inte så bra.

KARIN
Och en massa kräk fick du på dig, 
stackars liten.

GREGER
Det är ingen fara, jag går hem och byter 
om.

Greger tar upp sin näsduk för att torka av sig, men råkar få med 
sig Lovisas underbyxor.

LOVISA
Va fan gör du med mina trosor?

GREGER
Va? Oj! Nej, det vet jag inte.

LOVISA
Var fick du dom ifrån, din perversa 
jävel?

KARIN
Lugna ner dig nu, Greger är alldeles för 
tråkig för att vara pervers.

Conny kommer in igen, åter nynnandes på Sommartider.

34/38



CONNY
Vad är det för bråk? Jag försöker 
faktiskt jobba här.

Sofia anar oråd och testar att ringa Lovisas mobil igen. Det 
ringer i Connys ficka.

LOVISA
Har du också snott mina grejer?

CONNY
Det var inte jag, jag var inte ens där, 
hon sa att hon var över arton. 

LOVISA
Det ringer i din ficka!

CONNY
Det är bara ett sammanträffande. 

KARIN
Conny!

CONNY
Ja, fröken?

KARIN
Har du tagit den här trevlig unga 
flickans väska?

CONNY
Nja, det beror på hur man ser det. 

KARIN
Conny!

CONNY
Jag kanske tog den lite granna.

GREGER
Du är en skam för alla rörmokare!

LOVISA
Käften! Tro inte att jag glömt dig.
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CONNY
Här är mobilen. Förlåt.

Conny räcker över mobilen till Lovisa.

LOVISA
Var är resten av grejerna?

CONNY
Här är nycklar och plånbok. Väskan ligger
i buskarna utanför. 

Conny räcker över nycklar och plånbok till Lovisa.

SOFIA
Se där, slutet gott allting gott.

LOVISA
Ni är ju för fan sjuka i huvudet allihop.
Jag tänker inte stanna en minut till i 
det här dårhuset. 

Lovisa gör en ansats att gå, men inser att hon bara har handduken
på sig.

LOVISA
(till Conny)

Ge mig byxorna!

CONNY
Va?

LOVISA
Ge mig byxorna! Och tröjan! Eller ska jag
ringa polisen här och nu?

CONNY
Okej, okej!

Conny tar av sig byxor och tröja och ger dem till Lovisa som tar 
på sig dem. Hon kastar handduken i ansiktet på Greger och stormar
ut. 
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SCEN 5
Karin är arg

KARIN
Jag är väldigt besviken på dig.

GREGER
Älskling, jag kan förklara.

KARIN
Aldrig har jag väl varit med om att bli 
så lurad! Det smärtar verkligen när det 
kommer från någon du älskar. 

SOFIA
Det är inte som du tror.

KARIN
Nej, det är verkligen inte som jag 
trodde. Här har jag talat väl om dig 
Conny, men så var du bara en simpel 
skurk.

CONNY
Förlåt alltså.

KARIN
Jag antar att du inte ens är rörmokare?

CONNY
Det var han som sa det!

Conny pekar på Greger

KARIN
Försök inte skylla ifrån dig! Nu är det 
du som följer med mig hem, så ska du få 
dig en riktig omgång!

Karin plockar upp några leksaker från soffan och tar Conny i 
örat.

KARIN
Greger, det är nog bäst att du inte 
kommer hem på några timmar. Ta hand om 
den här trevliga kvinnan istället.
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Karin släpar ut Conny.

Greger och Sofia ser på varandra, rycker på axlarna och 
försvinner in i sovalkoven. 

SLUT
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