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Verklighetens historiska bakgrund till pjäsen 

Näfveqvarns bruk och Parisutställningen 1925. Näfveqvarns framgångar hörde samman med ett 

stort internationellt intresse för svensk formgivning. Svensk form fick en nästan världsledande 

position väl i nivå med Frankrike, USA och Österrike under utställningen i Paris 1925 och medaljer 

och hedersomdömen delades ut. Svenska företag och formgivare fick inte mindre än 36 Grand Prix, 

100 guldmedaljer och en mängd hedersomdömen. Även i internationella medier uppmärksammades 

den svenska paviljongen. Stadshusurnan, formgiven till Stockholms stadshus 1923 av skulptör Henrik 

Krogh och tillverkad av Näfveqvarnsbruk tilldelades en guldmedalj i samband med världsutställningen 

i Paris 1925. Utställningen kritiserades av sin samtid för en brist på socialt engagemang och för att 

framhäva onödig lyx. 

 

På 1790-talet sålde släkten de Besche Nävfeqvarns bruk till Gustav Ulrik Silversparre.  

År 1805 övertogs det av J. F. Sederholm 

 

Haute Couture är en exklusiv och avancerad skrädderikonst och de plagg som visas på catwalken. 

Varje enskilt plagg specialbeställs och sys upp till kunden. Det är väldigt vanligt att dessa plagg sys 

för hand och de mest exklusiva och bästa materialen används. Endast ett fåtal personer anser sig ha råd 

att beställa dessa exklusiva plagg. Under första världskriget dominerades couturen framförallt av Coco 

Chanel. På 1930-talet grundades många couture-hus, i synnerhet Christian Diors med hans särpräglade 

stilelement. 

Prada är ett italienskt modehus inom haute couture och accessoarer samt glasögon, grundat 

1913 i Milano av Mario Prada. 

 

Elli Björkstén och Gymnastikföreningen för fruntimmer Vid förra sekelskiftet kom mer 

konstnärlighet och mer naturlighet in i gymnastiken. Man satte musik och rytm till rörelserna och 

ansåg att rytmisk gymnastik var en metod både för psykisk och fysisk fostran, avsikten var att öva 

elevernas inre lyssnande. Finländskan Elli Björkstén väckte stort uppseende i spetsen för sin trupp ur 

Gymnastikföreningen för fruntimmer vid olympiska spelen i Stockholm 1912. Elli strävade efter 

förflyttning, lätthet i rörelserna, mer koordination och mindre styrka. Rytmen skulle styra musklerna, 

inte tvärtom. Målet var att utveckla den andliga vitaliteten. 

 

Dadaism Dada var en konstnärligt individuell protest mot det samhälle som frambringat första 

världskriget. Eftersom man ansåg att konsten rättfärdigade detta förljugna samhälle var det en 

självklarhet att man måste attackera den rådande konstuppfattningen. Ursprunget till ordet ”dada” är 

okänt, en del tror att det kommer från ord för barnjoller, andra från ett franskt barnsligt uttryck för 

häst. Den konst dadaisterna skapade var främst, vad de själva kallade antikonst 

 

Butler kommer från det gamla franska ordet "bouteiller" (munskänk) och i århundraden har butlerns 

roll varit att servera vin. 

 

Moulin Rouge (franska för ”Röda Kvarn”) var ett berömt nöjesetablissemang från 1889 i Paris, med 

lättklädda cancan-dansande damer. 

 

Greta Knutson studerade vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och flyttade i början av 1920-

talet till Paris. Hon gjorde surrealistisk konst, men skrev även poesi och översatte dikter från franska 

till svenska. 

År 1925 får svenska kvinnor, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster. 

1921 fick kvinnorna rösträtt. 

Gifta kvinnor får också rätt att behålla sitt svenska medborgarskap även vid giftermål med 

utländska medborgare. 

Sveriges kvinnliga idrottsförbund (SKI) grundas  
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 Persongalleri  
" Med franska kort i skjortärmen" 

Rollnamn Karaktär 

Fru Selma Sederholm 

Spelas av:  

Kajsa Stålbrand 

Överklasskvinna med skinn på näsan som styr hushållet, med bortskämda 
döttrar, en slö make som lever i sin egen värld och obildbart tjänstefolk. 

Butler Fridolf 

Spelas av:  

Roger Karlsson 

En gubbe som tillhör inventarierna, mycket mimik och grimaser, konstant 
lite salongsberusad i en stor salong, följer sin herre som en trogen hund. 

Ingeborg vuxen dotter  

Spelas av:  

Maarit Pekkala 

Näbbig bortskämd ung dam som helst röker cigaretter i långt munstycke 
och dricker champagne morgon och kväll. Gillar karlar som kan skämma 
bort henne. Lindar sin far runt lillfingret i konkurrens med sin lillasyster. 
Klär sig i klänning. 

”Tuttan” Rut vuxen 

dotter  

Spelas av:  

Marie Bergström-

Lövgren  

Näbbig bortskämd ung dam som helst röker cigariller och dricker whiskey 
morgon och kväll. Konstnär. Gillar karlar som hon kan bestämma över. 
Lindar sin far runt lillfingret i konkurrens med sin storasyster. Klär sig i 
manskläder. Tilltalas Rut endast när mor är arg. 

Missionspastor 

Zackarias Höök 

Spelas av:  

Pentti (o Maarit) 

Pekkala 

Dyster svartklädd man som högljutt predikar domedagen och överklassens 
dekadens och syndiga leverne som förgör moralen hos bygdens 
skötsamma ungdomar. Har med sig sin ojande fru och snoriga trasiga 
unge. 

Fru Riitva Höök 

Spelas av:  

Ingrid Nilsson 

Sorglig, mörk och gråklädd kvinna som ojar sig över det mesta och bara 
ser elände i allt - nästan. Har med sig sin snoriga trasiga unge. 

Elli Björkstén 

gymnastikordf GFFFF 

Spelas av:  

Maggan Ekholm 

Hurtig ordförande för gymnastikföreningen, glad, positiv. Småmusklerna 
måste man också gymnastisera, knip. GymnastikFöreningen För Friska 
Fruntimmer, GFFFF 

Brukspatron Johan-

Fredrik Sederholm  

Spelas av:  

John-Erik Söderberg 

Bruksägare som bara vill sitta i sin fåtölj i lugn och ro och sova, med ett 
glas punsch, en cigarr och en god bok. 
Endast repliker i slutscenen. 

Curt Chanson 

Spelas av:  

Stefan Landmark 

Charmör av stora mått som förtrollar damerna med sin charm, usla franska 
och dåliga kortkonster. Heter egentligen Kurt Jansson och kommer från 
Buskhyttan.  

Kokerska Beata 

Spelas av:  

Agneta Källström-

Landin  

Bastant butter dam som struntar i fjolliga överklassfasoner, ropar ut när 
maten är klar på sitt sätt. 
 

Danslärarinna 

Spelas av:  

Lena Rådefeldt 

Räddaren när nöden är som störst och som faktiskt är en äkta danslärare, 
Fröken Flora Florén 

Mosters -/ Hööks barn 

Spelas av:  

Nora Landin, Amanda 

Pettersson 

Välartade små flickor med rosetter i håret. Elisabeth och Margaretha 
Trashank, snorig unge Eliisa Höök 

Utöver dessa statister i olika åldrar.  
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Lite Dynasty karaktär, Tuttan och Ingeborg, Fru Selma dricker i varje scen, gärna flera 

gånger, Fru Selma Sherry, Ingeborg Champagne och Tuttan whiskey på sideboard. 

Ställer av halvfulla glas på butlerns silverbricka, han dricker upp resterna. Dessutom har 

han en silverplunta som han dricker ur för att stärka sig då och då. 

 

 

 

AKT I 
___________________________________________________________________________ 
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Scen 1 Inför Paris resan 
Aktörer: Fru Selma, Tuttan, Ingeborg, Butlern 
Övriga: Kör, Orkester 

___________________________________________________________________________ 

Brukspatron kommer in från vänster bakdörr och sätter sig i en fåtölj på scenen innan 
inledningstalet. 
Han har ett litet bord med en ishink och ett glas punsch bredvid sig, (en cigarr), glasögon på 
sig med påmålade öppna ögon.  

Familjens drinkbord står på vänster sida på scenen. En stol står på bortre sidan av 
drinkbordet. Ringklockan, för att påkalla tjänstefolket, står på bordet bredvid Brukspatron 

Talarna håller varsin av Fru Selmas skor och ställer ner dessa på scenen efter talet. 

Fru Selma kommer in från höger bakdörr och ställer sig mitt på scenen, tar på sig skorna 

Butlern kommer in från höger sidodörr med brev på silverbricka, ska ge till Brukspatron,  

Butlern Fridolf snubblar på mattkanten och tappar brevet som fångas upp av Fru Selma. 

Fridolf stannar framför Fru Selma, vänder sig om och stirrar förvånat på mattan. 

Fru Selma 

-Fridolf!!!! Snälla människa, se upp för var han sätter fötterna! 

Butlern Fridolf pekar på mattan 

-Förlåt frun, men mattan….. 

Fru Selma 

Vänder sig mot publiken, suckar högt och skakar på huvudet. 

-Herre min skapare, den där människan driver mig till vanvett!  

Mot Fridolf, med tydlighet betoning på stavelserna, som till ett barn 

-Den där mattan, Fridolf, har legat på exakt samma plats i minst 10 år vid det här laget.  

Butlern Fridolf 

-Jaha, jasså… 

Butlern Fridolf tittar misstänksamt på mattan och går och ställer sig med silverbrickan på 

vänster sida.   

Fru Selma  

Fortsätter som om hon inte hört Fridolfs kommentar, fundersamt mot sig själv 

-Vi måste införskaffa en ny matta.  

- Von Rytters har en fantastisk Isfahan-matta och Af Blinkenstierna har en blå Tuteshk i 

salongen.  

- Det är bara vi som har en gammal luggsliten trasa på golvet. 
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Tittar på Butlern  

- Och inte blir den bättre av att Fridolf förstör kanterna på den med sitt evinnerliga 

snubblande heller. 

Vänder sig mot Brukspatron i fåtöljen. 

-Hör du det Johan-Fredrik, vi måste ha en ny matta! 

till publiken -Och en ny butler vore kanske också på sin plats,  

Tittar på Butlern 

-den vi har börjar också bli ganska gammal och luggsliten.  

Fru Selma skakar på huvudet och går sedan bort till drinkbordet. 

Fru Selma häller upp ett glas sherry, smakar lite, går sedan fram på scenen igen, tar 

ytterligare en sipp, suckar av vällust. 

Fru Selma suckar nöjt 

-Aahh, sherry! det är Guds gåva till människan!  

- Vad gjorde väl arma jag utan dessa stärkande droppar.  

Dricker lite till, går sedan till butlern och ställer sedan glaset på silverbrickan som Fridolf 

Butler håller i.  

Fridolf tittar på glaset, ser sig omkring och dricker sedan upp det som är kvar innan han 

ställer bort glaset på drinkbordet. Går därefter ut genom vänster bakdörr. 

Fru Selma 

kommer på och tittar på brevet i sin hand. 

-Ja just det, vad var nu detta? 

Vänder och vrider lite på kuvertet innan hon sprättar upp brevet hon har i handen och läser 

högt. 

-Bäste broder, 

Som representanter för ”Det svenska näringslivets utställningskommitté” är det vår 

innerligaste förhoppning att ni, bäste broder, vill deltaga i den svenska paviljongen vid 

den kommande Världsutställningen i Paris och där representera vår framstående 

svenska industridesign och vårt fantastiska svenska industrihantverk med den 

synnerligen väl och vackert utformade Nävfeqvarnsurnan, som broder har framställt. 

Naturligtvis ska broder inte behöva göra avkall på sitt ordinarie bekväma liv. Vi har för 

detta ändamål förberett och bekostar både kost och logi för hela resan, inkluderat 

broders familj och tjänstefolk. En hel tågvagn samt en hotellvåning på Champs Elysée 

under hela vistelsen är bokat för eder bekvämlighet.  

Om svar anbefalles senast torsdag denna vecka anno 1925 

Med vänligaste hälsningar  

”Det svenska näringslivets utställningskommitté” 
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Fru Selma 

Släpper ner armarna, brevet kvar i ena handen och står bara tyst, stirrar rakt fram och gapar 

en stund, tar upp brevet och läser mumlande för sig själv än gång till. 

Vänder sig mot Brukspatron i fåtöljen. Säger med betoning på varje ord. 

- Johan-Fredrik Sederholm!! Långsamt, övertydligt 

Urna?! Utställning?! Paviljong?! Paris?! snabbare 

Vad är detta Johan-Fredrik?! Ännu snabbare, hetsigare, håller och pekar på brevet framför 

hans ansikte.  

Går fram till scenkanten och skriker i falsett ut mot publiken 

- Paris!!!! Ska vi åka till Paris?!!  

Fru Selma Ropar in döttrarna. 

- Tuttan!!! Ingeborg!!!!! 

Tuttan och Ingeborg kommer in från höger bakdörr. 

Går över scenen direkt fram till drinkbordet och tar varsitt glas whiskey resp champagne (är 

färdig upphällt). Nonchalanta, blasé, bryr sig inte om vad som händer runt omkring dem. 

Fru Selma ivrigt, upphetsat, till döttrarnas ryggar 

-Flickor, flickor - vi ska vi åka till Paris!!! 

Döttrarna tvärvänder sig om, tittar varandra och skriker. 

Tuttan och Ingeborg 

-Ihhh! 

Fru Selma blir förskräckt / är fortfarande upprörd och går till drinkbordet och sveper några 

glas sherry. Lägger brevet på drinkbordet. 

Tuttan och Ingeborg går till höger sida av scenen med sina drinkglas. 

Börjar prata ivrigt, nästan i mun på varandra 

Tuttan upphetsat, ivrigt 

- Ååh, Paris!!! Tänk om jag träffar Greta Knutsson!! Hon är en förebild som har lyckats!!! 

Fattar du att hon är svenska och ställer ut i Paris! Jag måste få veta hur hon gjort!! Jag ska 

skapa mitt livs största verk!!! Vi kvinnor kan!!! Nu är det kvinnornas tur att inta Paris 

konstsalonger! Vi ska inta Louvren!! Jag ska inta Louvren!!! Jag kan!!!!! Skål för oss 

kvinnor!!! Vive la France!  

Höjer whiskeyglaset högt med rak arm uppåt i en skål. 

Ingeborg tjurig men lika ivrig 

-Sluta skrika för Guds skull! Man får ju ont i huvudet! Målarkluddar, vem bryr sig! 

- Vi ska ju bo på Champs Elysée! Fattar du vad det innebär?!!  

går nästan upp i falsett 

- Jag kan köpa skor från Prada och hattar från Coco Chanel!!!!  

  Bara gå ut genom dörren och ….bam …. hela gatan full med boutiquer!!  

Och det rinner säkert champagne i kranarna på hotellet! Tänk dig!!! Bada i champagne!!!  

Sveper sitt champagneglas 
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Kören kommer fram 

Orkestern spelar upp refrängen till Paris, därefter sjunger (och orkestern spelar) och dansar 

alla. 

Fru Selma, Tuttan och Ingeborg sjunger varsin strof om drömmen om Paris, refräng 

tillsammans. 

Melodi: Paris, Paris (New York, New York)  
 

Kören ut 

Tuttan och Ingeborg går bort till drinkbordet och fyller på sina glas, står kvar där med 

ryggen mot Fru Selma. De lämnar sedan sina glas på drinkbordet. 

Fru Selma smått hysteriskt 

- Paris! Resa! Med så kort varsel…. 

 och allt som måste förberedas…hur ska jag hinna…  

  och från dem där lär jag knappast få någon hjälp.. 

tittar skakandes på huvudet mot ryggarna på Tuttan och Ingeborg vid drinkbordet och sin 

make i fåtöljen 

 

Fru Selma hastar ut genom höger bakdörr med resoluta kliv 
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Scen 2 Döttrarna - syskonkärlek 
Aktörer: Tuttan, Ingeborg 
Övriga: Orkester 

___________________________________________________________________________ 

Tuttan och Ingeborg går från drinkbordet fram på scenen, utan glas. 

Ingeborg förtjust 

-Åh, nu ska jag äntligen få se ringarna i Notre Dame! 

Tuttan  

- Ringarna i Notre Dame?! 

Ingeborg 

- Jaa, de är ju sååå berömda! 

- De har säkert både diamant- och safir-infattningar – eller vad tror du? 

Tuttan  

- Diamanter?! Safirer?! Ringar?!  

Börjar att gapskratta  

- Ha ha ha! 

Ingeborg surt 

-Vad är det som är så fruktansvärt roligt med det?! 

Tuttan fortsätter att skratta 

- Ringar!! Ha ha ha!!. 

Ingeborg trumpet 

- Sluta skratta! De är berömda – inte roliga! 

Tuttan  

- Du menar ”Ringaren i Notre Dame”. Det är en bok av Victor Hugo som handlar om en 

puckelryggig klockringare i kyrkan Notre Dame – inte om några ringar! Ha ha 

Ingeborg snopet, förvirrat, trumpet 

-Jaha, nehej, ja jag tyckte i alla fall att de sa ringar- 

Tuttan  

- Ja, du hör väl bara vad du vill höra 

och i ditt lilla huvud finns väl inget annat än kläder och smycken och krims krams. 

Ingeborg argt 

- Krims krams för dig!  

Jag månar i alla fall mån om mitt kvinnliga yttre (piffar kokett till hår och klänning)  

– vilket knappast kan sägas om dig! 
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- Du klär dig som en man och har till och med färgfläckar på kläderna! 

tar tag i Tuttans kläder någonstans – Se här! 

Tuttan rycker argt åt sig plagget där Ingeborg håller 

- Sluta slita i mina kläder! 

- Till skillnad från dig så månar jag om att ha ett skarpt intellekt!  

Ingeborg argt 

-HA! Om du fortsätter att se ut så där (tittar nedvärderande uppifrån och ner på Tuttan) 

 så kommer du aldrig att få en karl! 

Tuttan argt 

- HA på dig själv!! 

- Jag vill faktiskt inte ha en karl som bara bryr sig om ett pråligt tomt skal! 

deklarerar ut mot publiken 

- Nej, jag vill ha en man som jag kan föra intelligenta diskussioner med! 

Ingeborg syrligt, överlägset 

- Lycka till, kära syster!  

- En riktig man vill ha en kvinna som kan lyfta fram sina kvinnliga behag, 

som jag till exempel.  

slätar till klänningen och puffar upp bysten 

Tuttan syrligt, överlägset 

- Jaha och hur kommer det sig då att du inte har någon riktig man, kära lilla syster? 

Ingeborg darrar på sin plutande underläpp 

Tuttan fortsätter syrligt, elakt 

- Har du förresten tänkt på att det yttre är förgängligt och att även du kommer att bli gammal 

och ful – vad ska du då locka karlarna med, kära syster?! 

Ingeborg börjar storgråta 

-Buhu, hu, hu! Snörvlar och snorar 

- Fy vad du är elak! 

-Jag tänker aldrig bli gammal och ful, hör du det?!!!! 

Tuttan hånande 

- Nej visst, Ingeborg, den enda i världen som inte åldras! Ha ha! 

Ingeborg snyter sig ljudligt och torkar tårarna 

-Du då!  

Du blir också gammal och tänk om du blir steril och inte ens vet vad du heter  

– då vill ingen man ha dig!  

- HA! Fick du så du teg! 

Tuttan syrligt 

- Jag är i alla fall inte senil ännu! 
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Ingeborg snorkigt 

- Jag tänker i alla fall inte bli gammal och steril i huvudet! 

Tuttan  

- Man kan inte bli något man redan är! 

Ingeborg argt 

-Jag är inte gammal! 

- Jag är yngre än dig! 

Tuttan överlägset 

- Det heter ”än vad du är” och jag syftade inte på din ålder,  

utan på bristen av möblemang i din hjärna! 

Ingeborg  

- Ha! Man kan inte ha möbler i hjärnan! 

Tuttan snurrar med fingret mot huvudet, ”knäpp” och himlar med ögonen 

Ingeborg fortsätter 

- När vi är i Paris ska jag kasta mina gamla paltor  

och beställa hojt kojtor av Coco Chanel, 

så kan du gå i dina gamla fula målarkluddiga trasor. 

Ingeborg drar i Tuttans kläder igen 

Tuttan argt 

- Det heter faktiskt haute coture, så lär dig det så folk fattar vad du försöker beställa! 

- Och sluta dra i mina kläder sa jag!!!  

Rycker åt sig sina kläder ur Ingeborgs hand 

- annars ska jag dra i dina fina paltor, så kanske du inte ens behöver ha dem med dig till Paris! 

drar i Ingeborgs klänning 

Ingeborg skriker i högan sky 

-Sluta!!! Akta min fina klänning!! 

Tuttan elakt, syrligt, fortsätter att dra i Ingeborgs klänning 

- Det var ju en gammal palta som skulle kastas, sa du ju! 

Ingeborg drar Tuttan i håret 

- Satmara!! 

Tuttan drar Ingeborg i håret 

- Din lilla ragata!! 

Ingeborg börjar storgråta 

-Aj, aj!!! Buhu, bu hu. 
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Tuttan släpper taget om Ingeborgs hår, tittar bekymrat på sin syster – kramar om Ingeborg 

- Förlåt lilla syster. 

Ingeborg hulkar och snörvlar 

- Fö-ör-ör-lå-å-åt! 

Tuttan  

- Sams igen? 

Ingeborg hulkar och snörvlar 

-Sa-a-ams ig-e-en. 

Tuttan och Ingeborg kramar varandra. 

 

Orkestern spelar upp 

Melodi: Tuttan och Ingeborg  
 

 

Tuttan och Ingeborg kvar på scenen, tufsiga och rufsiga i håret efter bråkandet 
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Scen 3 Lätt på foten 
Aktörer: Fru Selma, Tuttan, Ingeborg, Butlern 
Övriga: Dragspelare, Kör, Orkester 

___________________________________________________________________________ 

Fru Selma har planer för att gifta bort döttrarna nu när möjligheterna nu kommer om bra 
kap industrimagnater etc på Världsutställningen, om de sköter sina kort rätt. De måste 
kunna dansa wienervals. Selma drömmer sig tillbaka till ungdomen och Greve Silversparris 
som ägt Bruket tidigare, det kunde ha blivit Selma Silversparris. Försöker få upp Brukspatron 
till dans, som sover, bjuder istället upp Butlern.  

Tuttan och Ingeborg tufsiga och rufsiga, går bort till drinkbordet och hämtar varsin drink. 

Fru Selma kommer in från höger sidodörr med Butlern Fridolf bakom sig. 

Butlern går och ställer sig på vänster sida på scenen. 

Fru Selma stannar mitt på scenen, slår händerna för kinderna i rena förskräckelsen över hur 

döttrarna ser ut. 

Fru Selma upprört 

-Men hur i hela friden ser ni ut?!! 

- Vad har ni gjort?!! 

Tuttan och Ingeborg tittar på varandra, rycker på axlarna, går över scenen till höger sida. 

Tuttan harklar sig 

- Hrrrm, vi hade en liten dispyt.  

Fru Selma upprört 

- Dispyt?!  

Ingeborg naivt glatt 

- Ja, inget allvarligt, mamsen lilla, vi hade bara lite olika åsikter om saker och ting  

Fru Selma upprört 

- Olika åsikter?!  

Tuttan går fram och klappar fru Selma lugnande på armen 

- Lugn lilla mamsen, det är löst nu.  

Går bort till drinkbordet och häller upp ett glas sherry till sin mor 

- Här, mamsen lilla, drick det här, det här lugnar dina klena nerver. 

Tuttan och Ingeborg gör framöver lite då och då menande grimaser, gester och tittar på 

varandra när Fru Selma pratar och håller sina föreläsningar. 

Fru Selma upprört, sveper glaset, ställer det på Butlerns bricka, säger hysteriskt  

- Lugn?! Jag är lugn!  

men ni två kan få vem som helst hysterisk när ni sätter igång! 
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- Hade jag inte burit er båda inom mig i 9 långa månader av vånda  

– och se hur det har fördärvat min arma kropp, jag som var så vacker och nätt och omtalad i 

varenda bättre salong 

Tuttan teaterviskar till Ingeborg 

- Jo nog pratades det om henne alltid 

Ingeborg fnissar glatt 

Fru Selma argt  

- Tyst med er!  

- Tror ni att jag har förlorat hörseln också – så gammal är jag inte! 

- Som jag sa, hade jag inte fött fram er själv, så vete tusan om jag hade trott att ni var mina 

egna barn! 

- Det måste vara Johan-Fredriks gener ni har ärvt. 

Vänder sig mot Brukspatron i fåtöljen 

-Eller hur Johan-Fredrik?! 

Mot Butlern 

- Fridolf! 

Butlern Fridolf 

- Ja, frun?!  

Fru Selma  

- Får jag ett glas sherry till!  

Butlern Fridolf 

- Ja visst, frun. Genast frun!  

Stapplar iväg och häller upp ett glas sherry, ställer glaset på silverbrickan och serverar Fru 

Selma som tar glaset 

Butlern Fridolf står kvar 

- Var det allt, frun?  

Fru Selma  

- Ja Fridolf, han kan gå nu  

Fridolf bugar mot Fru Selma, går över scenen mot höger dörr. 

Håller nästan på att snubbla på mattan. 

 

Fru Selma, Tuttan, Ingeborg samtidigt 

- Akta mattan!!!!  
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Butlern Fridolf ler fånigt, men lyfter fötterna överdrivet högt över mattkanten och går ut 

genom höger dörr, snubblar i dörröppningen och tappar brickan som skramlar. 

(Skrammelljud) 

Fru Selma suckar högt vänd mot publiken 

- Tänk att det ska vara så svårt att få tag i vettigt tjänstefolk nu för tiden!  

Sveper sin sherry och ställer glaset på drinkbordet. 

Tuttan och Ingeborg står och ”pratar” med varandra 

Fru Selma vänder sig mot döttrarna 

- Nu ska ni två lyssna på er kloka mor – och ni ska lyssna ordentligt!  

Tuttan besvärat 

- Ja, ja, ska vi lyssna så ordentligt måste jag ha en whiskey först så jag kan koncentrera mig. 

Går bort till drinkbordet och häller upp en whiskey. Står kvar. 

Ingeborg oroligt 

- Ja, kära mor, nu blir jag lite orolig. Du låter så allvarlig.  

Nej, jag måste nog ha ett litet glas skumpa att lugna mina sköra nerver med. 

Går bort till drinkbordet och häller upp ett glas champagne. 

Fru Selma går över på höger sida. 

Tuttan och Ingeborg går tillsammans fram en bit på vänster sida. 

Fru Selma vänder sig mot döttrarna 

- Ni två borde ha varit bortgifta för länge sedan! 

Snart är ni två gamla nuckor som ingen vill ha,  

men häromkring finns ju bara fabriksarbetare och bönder. 

Tuttan protesterar 

- Men snälla mamsen! Gustav Svedberg är väl en tjusig karl, han har liksom formerna på de 

rätta ställena, om man säger så –  

vänd mot publiken  

och dessutom gör han det man säger åt honom 

Ingeborg  

- Ja, jag för min del tycker att Hjalmar Eriksson är en så stilig och trygg man. 

- Snälla mamsen, hur kan du bara mena att det inte finns bra män häromkring? 

Fru Selma  

- När ska ni två växa upp och lära er att en mans utseende är helt oväsentligt?!  

-Titta på er far bara. Pekar med handen mot Brukspatron  

- Han vinner ingen skönhetstävling precis. 

- Nej, vad ni två behöver är framgångsrika män med klass och stil. 

-Tänk, jag kunde ha varit Grevinnan Selma Silversparris nu,  
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 om inte vissa omständigheter hade kommit emellan. Tittar menande på Brukspatron 

-Ja ni kunde ha varit Silversparrisar ni också. 

Tuttan  

- Silversparrisar?! 

Ingeborg 

- Omständigheter?! 

Fru Selma ler lyckligt och drömmer sig iväg 

- Ja, när jag var ung av-lade greve Gustaf-Ulrik Silversparris ständiga visiter i vårt hem. 

- Ja, han besökte kära mor och far minst en gång per vecka. 

- Och om inte er far kommit emellan så hade jag nog varit gift med Gustaf-Ulrik nu. 

Tuttan  

- Men var det inte den mannen som morfar köpte bruket av? 

-Han borde ju ha varit jättegammal redan då! 

Fru Selma förnärmat  

- Må så vara, men sådana små bagateller som ålder kan man inte ta hänsyn till när man ska 

hitta en lämplig make! 

Tuttan och Ingeborg ser äcklade ut 

-Blääh! 

Fru Selma  

- Nå, nog pratat om svunna tider! 

-Nu ska vi planera er framtid och till Världsutställningen i Paris kommer det många stora 

industrimagnater – där mina kära töser ska ni hitta den rätte mannen! 

-Så nu måste vi förbereda er för detta stora event. 

-Först och främst måste ni kunna dansa. 

Tuttan och Ingeborg samtidigt 

-Dansa?! 

Fru Selma  

- Ja, dansa! 

Tuttan och Ingeborg går bort till drinkbordet och står där hela tiden. 

Fru Selma tar upp klockan på bordet bredvid Patron och pinglar i den och ropar: 

Fru Selma  

- Fridolf! Fridolf!!!! 

Butlern Fridolf kommer instapplande genom höger dörr 

- Frun ringde?!  
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Fru Selma  

- Musik Fridolf!  

Butlern Fridolf  

- Javisst frun! Genast frun!  

Går och öppnar bakre dörren och ropar högt: 

Butlern Fridolf  

- Musik!!  

Fridolf går sedan och ställer sig stramt på höger sida. 

Maggan E kommer in med dragspel. 

Tuttan hämtar stolen från drinkbordet och ställer fram på vänster sida på scenen till Maggan 

som sätter sig. 

Kören in på vänster sida nedanför scenen och Maggan börjar spela lite svagt 

Fru Selma vänder sig mot sin make 

- Kom nu Johan-Fredrik, visa dina döttrar vilken kavaljer du kan vara och hur man för i de 

fina salongerna.  

Inget svar från Brukspatron  

Fru Selma bestämt 

Johan-Fredrik! Fortfarande ingen reaktion 

-Nehej, (vänder sig mot Butlern istället) då får Fridolf ställa upp istället!  

 
Melodi: Se farfar dansar gammelvals  

 

Maggan Ekholm spelar dragspel Kören sjunger 

Fru Selma sliter tag i den förvånade Butlern Fridolf och börjar dansa med honom istället. 

-> Kören står kvar vänster om scenen när dansen är klar 

Maggan går då ut genom höger sidodörr 

Tuttan och Ingeborg tittar på varandra och skakar på huvudet. 

Ingeborg fnissar och himlar med ögonen. 

Tuttan slår sig för pannan. 

Tuttan och Ingeborg tycker att detta är katastrof.  

De ställer sig tätt ihop och Tuttan viskar till Ingeborg och båda nickar sedan i samförstånd. 

Efter dansen så snart musiken är slut  

pustar en andfådd Fru Selma, går bort till drinkbordet och häller upp ett glas sherry för att 

svalka sig med, fläktar sig med näsduken. 
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Butler Fridolf går flåsande bort, tar stolen och ställer tillbaka vid drinkbordet, tar en klunk ur 

fickpluntan och går sedan över och ställer sig på höger sida, vid väggen. 

Ingeborg går till drinkbordet och ställer sig bredvid sin mor och häller upp ett glas 

champagne. 

Tuttan går till telefonen och ringer en danslärarförmedling. 

Melodi: Växeln hallå sång  Tuttan solosång + Orkester komp 

 
Växeln hallå, hallå, hallå, 
Växeln hallå, hallå. 
Fröken hallå, hallå, hallå, 
Koppla mig till……. 
 
Tal: 

- en dansförmedling!  

Tuttan 

- Vi behöver engagera en danslärare för modern dans å det snaraste! 

Tuttan går tillbaka till drinkbordet  

Det knackar på dörren! 
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Scen 4 Curt danslärare Jazzgossen 
Aktörer: Tuttan, Fru Selma, Ingeborg, Curt, Butlern 
Övriga: Kör, Orkester 
___________________________________________________________________________ 

Butlern börjar öppna dörren. Curt slänger upp den, Butlern hamnar bakom dörren, måste ta 

sig en styrketår ur pluntan i byxfickan. Går sedan ut genom samma dörr som Curt kom in. 

Orkestern spelar upp förspelet – Curt slår upp dörren och går in på scenen, svassar in 

vickandes på rumpan. 

- Kören sjunger. 

Melodi: Jazzgossen  endast refräng 

  

-> Kören går undan när låten är klar 

 

Tuttan, Ingeborg och fru Selma blir alldeles till sig av denna tjusiga uppenbarelse. 

Curt Bugar djupt, svänger med hatten chevaleresk.  

Med lite franssvenskt uttal 

-Madame, mademoiselles, jag är Curt Chanson! 

När Curt bugar, böjer sig framåt, ramlar en massa kort ut på golvet, ur hatten också. 

Damerna undrar vad det är för kort.  

Fru Selma utropar förtjust 

- Åh, vad är det där?! 

- Är det franska kort? 

Ingeborg böjer sig fram för att titta 

- Får jag se?!  

Tuttan tränger sig fram 

- Maka på er, jag vill också se! 

Curt tittar förvånat på damerna 

- Är damerna intresserade av Franska kort?! 

Fru Selma, Ingeborg, Tuttan 

Tittar på varandra. Alla tre samtidigt 

- Oh jaaa! 

Curt bugar leende 

- Så utomordentligt charmangt. 

- Låt mig då visa damerna några små franska kortkonster. 
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Fru Selma klappar förtjust i händerna, mot döttrarna 

- Oh så spännande! 

Curt tar fram en kortlek och visar några riktigt dåliga korttrick. 

Gömmer kort i handen och tar fram bakom respektive dams rygg, nacke etc. 

Curt leende 

- Oh voila! 

Curt tappar några kort på golvet. 

Curt  

- Oj då, hoppsan! 

Curt böjer sig ned för att plocka upp några av korten 

Fru Selma böjer sig ned samtidigt för att plocka upp kort han tappar på golvet, trots att hon 

är för fin för detta. Känner doften av hans rakvatten, himlar med ögonen och fläktar sig med 

en näsduk hon drar fram ur barmen.  

Fru Selma ger generat Curt korten hon plockat upp 

Curt bugar leende 

- Tack madame! 

Ingeborg klappar förtjust i händerna 

- Mera, mera! 

Curt leende mot damerna, tar fram hjärter kung 

- Se noga på detta kort   

Ber fru Selma stoppa in kortet. 

- Kan madame vara vänlig att stoppa in den 

Stoppar kortet underst i kortleken, kuperar men lämnar understa kortet.  

Drar fram samma kort igen och håller upp 

- Och voila! Vilket kort håller jag i min hand? 

Fru Selma, Ingeborg, Tuttan Svimmar nästan av upphetsning. Alla tre samtidigt 

- Hjärter kung! 

Curt bugar djupt. Damerna applåderar intensivt 

Fru Selma exalterat 

- Fantastiskt! Hur gör ni?! 

Curt flirtigt 
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- Önskar madame en privat förevisning? 

Fru Selma exalterat rodnande 

- Oh jaa, gärna tack! 

Curt flirtigt 

- Då så madame, låt oss gå i enrum för lite närmare studier. 

Curt bjuder Fru Selma armen som hon villigt leende tar. 

Orkestern spelar 
Melodi: Just a gigolo  Pentti in på scenen från höger sidodörr och sjunger solo 
  går ut genom vänster sidodörr 

 

Tuttan och Ingeborg går ut genom höger bakdörr 

Fru Selma och Curt går ut genom vänster sidodörr   
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Scen 5 Curt med sin painriche 
Aktörer: Tuttan, Curt, Butlern 
Övriga: Orkester 
___________________________________________________________________________ 

Tuttan kommer in på scenen från höger bakdörr med pensel, palett och ett lakan under 

armen. 

Tuttan nynnar eller visslar glatt på ”Jag ska måla hela världen lilla mamma” 

Tuttan slänger ett lakan över Brukspatron i fåtöljen. 

Tuttan ringer i klockan 

Butlern kommer in från höger sidodörr  

- Fröken ringde? 

Tuttan  

- Mitt staffli, Fridolf. 

Butlern  

- Genast, fröken 

Butlern går genom höger bakdörr och hämtar ett staffli med en tavla på 

Butlern ställer upp staffliet på höger sida av scenen med baksidan av tavlan vänd mot 

publiken. 

Tuttan  

- Tack Fridolf, det blir bra så 

Dörren slängs upp (efter ”Tack Fridolf”) och Curt, iklädd toga och krans på huvudet, håller 

en painriche osynlig under togan, kommer in.  

Curt ställer sig på vänster sida på scenen, i profil och kråmar sig och testar poser. 

Butlern ställer sig och stirrar på Curt. 

Tuttan harklar sig, barskt 

- Hrrrmm! Fridolf! 

Butlern fortsätter att stirra utan att svara 

Tuttan harklar sig, ännu barskare 

- Hrrrmm!!!! Fridolf!!! 

Butlern förvirrat 

- Va?! Ja, fröken? 

Tuttan barskt 

- Fridolf kan gå ut nu! 
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Butlern  

- Visst, javisst, fröken 

Butlern bugar och går baklänges, stirrande på Curt, ut genom höger sidodörr. 

Butlern öppnar dörren igen och sticker in huvudet och stirrar på Curt.  

Tuttan barskt 

- Fridolf!!!! 

Fridolf ser förlägen, skamsen ut och drar snabbt igen dörren.  

Tuttan fnissar lite generat 

- Jag ber om ursäkt för Fridolf 

- Han börjar bli lite gammal och luggsliten och har väl tappat lite vett och etikett med åren. 

Curt nöjd, högdraget 

- Ingen fara! Jag är van vid att folk tycker att jag är tjusig och stirrar på moi. (uttalas moa, 

med kort o och a) 

Tuttan förtjust 

- Åhh, detta är så fantastiskt – utställning i Paris! 

- Jag är sååå glad att ni vill ställa upp som modell, herr Chanson. 

Curt sträcker på sig 

- Men självklart. 

- Blir jag förevigad i olja nu, så kan ju alla som vill, titta sig mätta på moi, eller hur? 

Tuttan förtjust 

- Oh ja, verkligen! 

- Och jag får min stora chans att visa upp min konst internationellt! 

- Jag kan bli berömd!  

Curt snörper på munnen, säger förnärmat ut mot publiken 

- Nåja, men det är moi de tittar på 

Curt poserar 

Tuttan går fram på olika avstånd, måttar med penseln, tuggar på penseln, målar lite 

- Tänk om de hänger er på Louvren, det vore väl fantastiskt?! 

Curt stelnar till 

- Nej stopp nu! 

- Att jag kommer att bli hängd, sa ni ingenting om innan.  

börjar gå iväg 

Tuttan  
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- Nej, nej, förlåt! Kom tillbaka!  

Tar Curt i armen och leder honom tillbaka 

- Jag menade inte så. 

Curt surt 

- Nehej, hur menar ni då? 

Tuttan  

- Jag menar att ni kan bli välhängd och berömd 

Curt harklar sig stolt och säger ut mot publiken 

- Hrrrm, jag är redan ganska välhängd 

Tuttan generat 

- Oh, men Curt då… det tror jag säkert att ni är 

- men jag menade att ni kan komma att hängas ut på Louvren. 

Curt upprört 

- Hängas ut?!!  

- Vad är det som ska hängas ut?!! 

Tuttan  

- Ni, herr Chanson, till allmän beskådan! Det var ju det ni ville! 

- Ni vet väl vad Louvren är? 

- ”Mona Lisa”, ”Venus från Milo” och ”Madonnan i grottan” finns där. 

Curt skiner upp 

- Nu börjar det låta intressant.  

- Hmm, Louvren sa ni….en grotta med kvinnor…. spännande 

Tuttan måttar lite, målar frenetiskt, tittar upp på Curt 

Tuttan besviket 

- Neej, det här blir inte bra 

Tuttan går bort till telefonen och lyfter luren. 

Orkestern spelar upp. 

Melodi: Michelangelo   Tuttan sjunger solo 

 

Tuttan hänger upp telefonluren 

Tuttan besviket först sedan bestämt 

- Nehej, inget svar och ingen hjälp därifrån alltså. 

- Nej, baske mig, jag ska klara av det här! 
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Tuttan går tillbaka till tavlan och måttar lite, målar frenetiskt, tittar upp på Curt som 

poserar 

Tuttan säger flämtande 

- Vänta!   Stilla där!    Håll den så!    Där, ja, precis, så!  

- Det kommer! Jaa, det kommer! Nu går det! Ja, ja, ja det går!! Jaaa, jaaa!!! 

(det är alltså posen som avses, som ska hållas och sedan 

den rätta inspirationen som kommer, som gör att det plötsligt går att skapa Konstverket) 

Curt står stilla i en pose 

Tuttan tittar ner i tavlan och målar frenetiskt och märker inte hur 

Curt långsamt reser painrichen under togan 

Tuttan tittar upp från målningen 

Tuttan upprört 

- Nej men vad gör ni människa?! 

Curt lite generat men ändå förföriskt 

- Förlåt mig, men jag blev plötsligt så sugen… 

Curt tar fram painrichen och tar en stor tugga  

Tuttan bekymrat, går fram till Curt 

- Åh, är ni hungrig? 

- Ni kanske behöver vila er en stund? 

Curt nickar ivrigt jakande, fortfarande tuggande på brödet 

Tuttan förföriskt 

- Men då kan vi gå in på mitt rum, så kan ni få lägga er och vila på min schäslong. 

Curt nickar ännu mer ivrigt jakande. 

Tuttan förföriskt, går in nästan bakom Curt 

- Jag kan massera er …. hrmm nacke om ni vill? Jag är bra på massage. 

Curt ”sätter i halsen” hostar så det sprutar brödbitar 

Curt leende 

- Ja tack gärna, mademoiselle 

- Men tavlan då? 

Tuttan nöjd, går till tavlan 

- Jo men den kan vi nog anse som färdig. 

Vänder på tavlan mot publiken 

- Vad tycks? Det är nog den bästa jag gjort hittills. 
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Curt grinar illa 

- Jaha, så det där ska föreställa moi alltså? 

Tuttan stolt 

- Detta, min bäste herr Chanson, är surrealistisk dadaism,  

 detta är fulländad anti-konst!!! 

Curt säger ut mot publiken 

- Ja, nog är den anti alltid… 

- jag hoppas ni är bättre på massage 

Tuttan  

- Hursa?! 

Curt besvärat leende 

- Jo, jag sa att nu ska det bli skönt med massage. 

Tuttan leende, förväntansfull, stolt 

- Ja, ja, nu ska ni få en riktigt härlig massage 

- Jag ska bara hänga upp mitt fantastiska konstverk först 

 Tuttan tar bort befintlig tavla och hänger upp nya tavlan på väggen. 

- denna kommer att göra succé i Paris, var så säker på det. 

Curt tittar på tavlan och skakar på huvudet. 

Tuttan tar Curt under armen och de går ut genom vänster sidodörr 

Butlern kommer in genom höger bakdörr och ser undrande på lakanet över Brukspatron, 

skakar på huvudet, tar bort lakandet, tittar upp på tavlan på väggen och hoppar till av 

förskräckelse, tar bort stafflit och gamla tavlan på golvet och går ut med detta genom höger 

bakdörr. 
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Scen 6 Missionsförbundet demonstrerar 
Aktörer: Zackarias Höök, hans arma hustru, ett ynkligt barn, Fru 
Selma, Butlern, Kokerskan, (Curt) 
Övriga: Kör, Orkester 
___________________________________________________________________________ 

Metodistmissionärerna har synpunkter på överklassens dekadenta leverne. 

Fru Selma kommer instapplande genom vänster sidodörr med kläderna i oordning, rufsig i 

håret, spelkort i bysten, rosor på kind, lyckligt fånigt leende, nypåsatt. 

Går direkt bort till drinkbordet och sveper två glas sherry efter varandra, går sedan fram på 

scenen på vänster sida.. 

Fru Selma Suckar nöjt 

- Ahhh, suck 

Curt sticker in armen från vänster sidodörr 

- Pssst! Min mustasch! 

Fru Selma lämnar generat mustaschen och försöker rätta till sina kläder och sin frisyr. Går åt 

höger på scenen bort till spegeln på väggen, tittar i den, plockar bort spelkorten som fastnat, 

tittar på dessa och ler för sig själv.  

Går tillbaka åt vänster på scenen, tittar upp och får syn på tavlan och rycker till av 

förskräckelse över Tuttans skapelse. 

Fru Selma skriker till förskräckt 

- Ahh! 

- Nej men vad i hela fridens namn är detta?! 

- Vad har hänt med gamle Gustav Adolf?! 

Sjunker ner på stolen vid sidan av drinkbordet 

Familjen Höök kommer tillsammans med kören marscherande utifrån vänster, sjunger 

refrängen på Metodisterna protesterar, ställer sig nedanför scenen, sjunger hela melodin 

tillsammans med kören. 

Melodi: Metodisterna protesterar   (Älgarna demonstrerar) 

 
. Sjungs refr. 2 ggr 
Metodisterna protesterar  
Vi värnar vår ungdoms dygd  
Låt sedlighet få råda 
här i vår egen bygd.  
 

Zackarias Höök 
Vi, metodistmissionärer, har samlats här idag  
för att förkunna Herrens ord 
och återställa ett gudfruktigt leverne  
här i bygden!  
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Överklassens dekadens 
 och förgörande inflytande  
har nu gått alldeles för långt och blivit så eländigt att VI MÅSTE agera!.  
Ja, eländes, elände! (fru Höök)  
 
. Sjungs refr. 
 

Zackarias Höök 
Vi metodistmissionärer kräver  
att allt syndigt leverne omedelbart upphör och:  
För det första: - Totalt förbud mot obscena aktiviteter 
 innan och utanför äktenskapet!  
Och inom också! (Fru Höök snyftar högljutt) 
För det andra: - Stoppa all hembränning!  
Inga nubbar till sillen! (inget nuppa till sillen) 
Och för det tredje: - Kortspel och dobbleri måste förbjudas!  
Det är ett Satans påfund som lockar ungdomen i fördärvet och leder bara till elände!  
Ja, eländes, elände! (fru Höök)   
 
. Sjungs refr. 
 

Zackarias Höök 
Vi metodistmissionärer kräver  
att ALLA går i kyrkan på söndagarna!  
Och vi måste förbjuda korta kjolar -  vågade urringningar - och åtsittande byxor.  
Förbjud ögontusch och läppstift – på både kvinnor och män!  
Det leder bara till elände.  
Ja, eländes, elände! (fru Höök) 
 
. Refr Sjungs minst 2 gånger, gärna i stämmor 
 
Alla ut åt höger och familjen Höök går in bakom scenen och väntar vid höger sidodörr 

 
Fru Selma  

- Men Herre min skapare! Vad är det för fruktansvärt oväsen utanför?! 

Tar upp klockan och pinglar i den 

- Fridolf! Fridolf!!! Friiiidooolf! 

Butlern kommer instapplande från höger sidodörr, utan bricka, med kläderna i oordning, 

skjortan i oordning, rosor på kind, lyckligt fånigt leende, nypåsatt, en mustasch fastklistrad 

på sniskan på kinden 

Curt 

Sticker in handen genom dörren och väser – Psst, min tangorabatt! 

Fridolf fånigt leende 

Ger mustaschen till Curt 

- Ja, frun ringde? 
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Fru Selma stirrar på Fridolf 

- Men Fridolf!!! Hur är han klädd egentligen?!! 

- Ordna genast till sin klädsel och gå sedan ut och ta reda på vad oväsendet beror på! 

Fridolf fortsatt fånigt leende 

- Ja, frun! Naturligtvis, frun! Genast, frun!  

Står ändå kvar leende 

Fru Selma 

- Men så gå och se efter då människa!!!! 

Butlern Fridolf går iväg, vickandes på rumpan, ut genom höger sidodörr.  

Rättar till kläderna, tar på kavaj/väst och hämtar brickan.  

Kommer därefter in med Zackarias Höök och familj bakom sig,  

Butlern ställer sig vid Fru Selma och deklarerar tydligt. 

Fridolf  

- Här är oväsendet, frun 

Butlern går över på vänster sida och ställer sig i stram position och Zackarias Höök och hans 

familj kliver fram.  

Fru Höök till vänster, närmast Fru Selma, barnet i mitten och Zackarias längst ut till höger.  

Zackarias Höök med tordönsstämma 

- Vi från Metodistmissonärernas ordensavdelning 69 kräver att detta ogudaktiga beteende 

upphör omedelbart! 

Fru Höök 

- elände elände.  

Fru Selma 

- Men kära hjärtanes, vad menar ni? Vilket ogudaktigt betéende? 

Zackarias Höök  

- Här dansas och spelas kort, eller hur?! 

Fru Höök 

- elände elände.  

Fru Selma något osäkert 

- Ja, jo, kanske det ja, men… 

Zackarias Höök  

- Inga MEN, Herren kommer att straffa er för detta syndiga leverne! 

Fru Höök 

- elände elände.  
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Fru Selma oförstående 

- Syndiga leverne? Nu förstår jag nog inte riktigt… 

- Vi bara umgås och har trevligt här, det är väl inte synd? 

- En patiens i all enkelhet, ett parti bridge med några vänner… 

och …kanske några franska kort kan väl knappast skada någon, eller hur? 

blir förargad 

- Det är väl mer synd om de som har tråkigt, eller hur?! 

Pinglar i klockan åt Fridolf som kommer fram. 

Fridolf  

- Frun ringde? 

Fru Selma 

- Ett glas sherry, tack 

Butler Fridolf kommer fram med ett glas sherry på brickan.. 

Fru Selma mot Zackarias Höök 

-Får jag förresten bjuda på ett litet glas?  

- Jag tror att er hustru skulle behöva något litet för att må lite bättre 

Fru Selma tar ett glas från brickan och vänder sig mot Fru Höök 

-Vad säger ni, ett litet glas bara, det är både sött och gott och gör under för hälsan 

Fru Höök 

- elände elände.  

Fru Selma medlidsamt, vänligt 

- Ja, jag förstår er precis, så kan jag också känna vissa dagar.  

- Jag menar, även med en man i Johan-Fredriks ställning 

– och ni, er stackare, med en man i missionärsställning! 

Fru Höök sorgset 

- 69:an.  

Fru Selma  

- Ja, till och med det. 

- Seså ta nu ett glas för att pigga upp er lite. 

Fru Selma håller fram glaset och Fru Höök sträcker ut handen för att ta glaset. 

Zackarias Höök med tordönsstämma 

- NEJ! Alkohol är Satans påfund.  

Fru Höök rycker undan handen och Fru Selma drar tillbaka glaset 

 Zackarias Höök fortsätter med tordönsstämma 
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- Vi inom Metodistmissonärernas ordensavdelning 69 skulle aldrig smaka dessa vidriga 

drycker! 

Fru Höök 

- elände elände.  

Barnet Höök snyftar ljudligt 

 

Fru Selma börjar bli arg 

- Nej, men nu får det vara nog! Nu har han ju gjort lilla flickebarnet ledset också! 

- Så vidriga är inte dessa drycker, inte vidriga alls faktiskt! 

- Har han smakat kanske?! 

Zackarias Höök bestämt 

- Nej! Alkohol har aldrig kommit i min mun! 

Fru Selma  

- Och ändå har han mage att påstå att dessa ädla drycker skulle vara vidriga! 

Zackarias Höök något osäkert 

- Ja, men de är alkoholhaltiga… 

Fru Selma  

- Vet inte han som är en kyrkans man att både Jesus och lärjungarna drack vin!  

- Med alkohol i! Vareviga dag!  

- Och att Jesus till och med gjorde vin av vatten! 

Zackarias Höök något osäkert 

- Jooo… 

Fru Selma bestämt 

- Då så! Kör fram glaset i ansiktet på Zackarias. 

- Varsågod och smaka här nu så ni vet vad ni pratar om nästa gång! 

- Eller kanske ni föredrar en whiskey? 

Drar snabbt tillbaka handen med glaset igen 

Butler Fridolf kommer fram med den stora whiskeyflaskan, ställer sig bredvid Fru Selma och 

står där med flaskan.  

Zackarias Höök tveksamt 

- Men Jesus drack väl inte whiskey….? 

Fru Selma bestämt, spänner ögonen i Zackarias Höök 

- Om Jesus hade varit från Irland så hade han just druckit whiskey istället för vin, eller hur?! 

Zackarias Höök mycket tveksamt, förstår inte logiken (som inte finns) 
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- Ehhh….jaha….jo….kanske.. 

Fru Selma bestämt 

-Ja just det! 

vänder sig mot Butlern 

-Fridolf, hämta ett glas whiskey till herrn här! 

Butlern Fridolf  

- Javisst, frun! Genast frun! 

Butler Fridolf går bort med den stora whiskeyflaskan till drinkbordet, och hämtar istället ett 

glas whiskey som han serverar Zackarias Höök 

Fru Selma vänder sig till Fru Höök 

-Varsågod ta nu ett litet glas med sherry, så ska ni se att ni mår mycket bättre snart. 

Zackarias Höök och Fru Höök testar och dricker först lite försiktigt och sedan alltmer. 

Fru Selma tittar på barnet 

- Och lilla fröken här är väl också törstig kan jag tänka.  

- Sockerdricka, viftar med handen bakåt mot Butlern som hämtar ett glas och ger Fru Selma 

det är bra för små flickor!  

-Ingeborg fick smaka Sockerdricka när hon bara var tre år och sedan dess dricker hon 

ingenting utan bubblor i! 

- Seså, var så god lilla vän.  

- Torka tårarna och drick det här nu så ska hon se att allt kommer att bli så bra så. 

Fru Selma ger flickan ett glas läsk som hon glatt tar emot och niger 

Zackarias Höök harklar sig något förläget 

- Hrmm, det var faktiskt riktigt gott det här, finns det mer av samma sort? 

-Jag menar - om Jesus kunde så kan väl vi, eller hur?!  

Tittar på sin fru Höök som blivit lite på pickalurven 

Fru Höök 

- gott och trevligt, gott och trevligt  

Fru Selma glatt 

- Men så fantastiskt bra att höra.  

 -Fridolf fyll på glasen! 

Butlern Fridolf  

- Javisst, frun! Genast frun! 

Butlern hämtar whiskeyflaska, sheryyflaska i händerna och tar flaskan med sockerdricka i 

fickan.  

Fyller på alla glas, whiskey, sherry, sockerdricka och går sedan tillbaka mot drinkbordet, 

men stannar bakom ryggen på Fru Selma där han tar en klunk ur varje flaska.  

Sockerdrickan sist som han fräsande spottar ut. 

Butlern Fridolf  
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- Tvi vale! 

Ställer sedan bort flaskorna vid drinkbordet och ställer sig sedan vid vänstra väggen igen och 

ser oskyldig och stram ut. 

Fru Selma  

- Och nu vill jag höra om herrskapet vill följa med oss och se sig om i världen också? 

- Så kanske vi kan få ett slut på de här domedagspredikningarna i fortsättningen! 

Fru Höök positivt intresserat 

- Följa med ut i världen? 

 

Fru Selma  

- Ja, vi har blivit inviterade till världsutställningen i Paris  

och kommer att ha en hel tågvagn för oss själva, så det finns gott om plats på resan.  

- Vi kan ju säga att ni är avlägsna släktingar,  

så då tillhör ni ju familjen, eller hur?! 

Zackarias Höök barskt, bestämt 

- NEJ! det kommer inte på fråga! Kören fram och ställer upp sig 

- Paris är syndens näste! 

Fru Selma snabbt överlägset 

- Jasså, han har varit i Paris?!. 

Zackarias Höök tveksamt 

- Nej, visserligen inte, men… 

Fru Höök 

- Men Zackarias, Jesus reste ju också omkring och besökte syndiga nästen 

Zackarias Höök  

- Jo, visserligen … 

Barnet Höök lyckligt 

- Hurra!!! Vi ska åka till Paris! 

 

Kör, alla aktörer och Orkester 

Melodi: Bättre och bättre dag för dag     endast refräng 

 

Fru Höök lyckligt 

- Tack snälla frun!! 
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Kastar sig lyckligt om halsen på Fru Selma och ger henne en kram. 

Tar tag i Zackarias och barnet i varsin arm och drar dem mot brickan som Butlern håller i 

där de ställer av sina tomma glas och drar sedan familjen mot dörren 

Butlern tittar i glasen på brickan och dricker ur bottenskvättarna. 

-Skynda er nu, vi måste hem och packa! 

Zackarias Höök går sist  

- Hem och packa, hem och packa  

stannar mitt på scenen och säger mot publiken…och jag är packad 

Familjen Höök vinglar glatt ut genom höger sidodörr 

Bakdörren slås upp och kokerskan kommer in. 

Kokerskan 

- Det e kaffe! 

Fru Selma 

- Snälla Beata, att Beata aldrig kan lära sig att det heter 

 ”herrskapets kaffe är serverat i salongen”. 

Kokerskan buttert 

- Jaha, ska jag ta bort kaffet från bersån då?! 

Fru Selma suckar och skakar på huvudet 

- Nej då Beata, låt kaffet stå där det står, det blir bra så. 

Kokerskan mot publiken buttert, argt 

- Nå hur ska ni ha det?! 

 Ska ni nåt kaffe eller inte?!? 

Fru Selma och Kokerskan går ut genom bakdörr  
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- SLUT AKT ETT - 
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AKT II 
___________________________________________________________________________ 
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Scen 7 Fruntimmersgymnastik 
Aktörer: Elli Björkstén, Tuttan 
Övriga: Kör 
___________________________________________________________________________ 

Gymnastikförbundet, hurtigt, motion är nödvändigt. Gymnastikföreningen för Friska 
Fruntimmer har hört att man ska åka till Världsutställningen, kräver att GFFFF får vara med 
och representera de hälsosamma fysiska aktiviteterna. 

Tuttans skor står på scenen. 

Gymnastikföreningen för Friska Fruntimmer (=kör, statister) kommer inmarscherande 

utifrån vänster, Elli Björkstén blåser i sin visselpipa hela tiden. 

Elli B hurtigt, bestämt, barskt 

- Ett, två! Ett, två! Piip, piip i visselpipan 

Truppen stannar nedanför scenen och börjar sjunga, Elli tar med publiken i sången. 

Melodi: Huvud, axlar knä tå 

 

Elli B avslutar sången, blåser i visselpipan och ropar till publiken 

- Sitt ner!  

Gymnasterna är på väg att sätta sig ner 

- Sitt ner! Piip i visselpipan 

Elli B blåser i visselpipan och säger till gymnasterna 

- Inte ni!  

Tuttan tittar roat på, suger på sin cigarill, sippar på sin whiskey och spanar in atletiska 

kvinnor 

Elli B blåser av gruppen med en lång vissling  

Kliver upp på scenen till Tuttan   Kören kliver ut på sidorna 

och säger hurtigt, bestämt, barskt 

- Goddagens lilla fröken!  

- Jag är Elli Björkstén, ordförande för GymnastikFöreningen För Friska Fruntimmer, GFFFF!  

Visslar i pipan, mot truppen 

- Ett, tu, två, armar uppåt sträck!! 

Gymnastiktruppen ställer sig bredbent, sträcker upp armarna 

Tuttan undrande 

- Jaha, och vad vill ni då? 

Elli B hurtigt, bestämt, barskt 
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- Det har kommit till vår kännedom att Näfvekvarns Bruk 

 ska delta i den svenska paviljongen vid Världsutställningen i Paris!  

Visslar i pipan 

- Höfte fäst, knäna böj!! 

Gymnastiktruppen gör detta och står kvar med böjda knän 

Tuttan suckar uppgivet 

- Jaha, det är alltså sant det som sägs… 

Elli B hurtigt, bestämt, barskt 

- Vad då?!  

Visslar i pipan 

- Upp och stå!! 

Gymnastiktruppen reser sig upp med raka ben igen 

Tuttan  

- Att skvaller och rykten färdas snabbare än ljuset genom Tunaberg 

Elli B läxar upp Tuttan, bestämt 

- Det vet jag inget om. nonchalant 

Men jag har hört  

av sekreteraren i gymnastikföreningen, 

 vars kusin som arbetar vid sågverket  

hade hört från sin syster,  

vars make som har en agentur för fina spetsar av god kvalitet 

 vars bror hade berättat att hans fästmö som har arbetat i ert hushåll 

 hade sagt att familjen Sederholm inte har ett sunt och hälsosamt leverne! 

Tuttan upprört 

- Nej, vad är nu detta för dumheter! 

Vi…. 

Elli B avbryter henne 

- Och därför anser jag det som min plikt! 

 att som ordförande för GymnastikFöreningen För Friska Fruntimmer 

 tillse att istället vi  

pekar med armen ut över gymnastikgruppen inom GFFFF  

representerar Nävekvarns 

 och tillika Sveriges kvinnor,  

som ett hälsosamt föredöme 

 vid den svenska paviljongen i Paris!  

Visslar i pipan 

- Andas in, andas ut och kniiip!!! 

Gymnastiktruppen gör detta 
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Tuttan argt 

- Är det någon som ska knipa så är det ni, fru Elli! 

Elli B hurtigt 

- Fröken, om jag får be!  

Visslar i pipan 

- Höfte fäst, ett, två, tre!! 

Gymnastiktruppen gör detta 

Tuttan argt 

- Knip, sa jag!! 

Gymnastiktruppen gör detta 

Elli B hurtigt, glatt 

- Ja, det är rätt så, kniiip! Hon lär sig!  

-Kanske kan ni omvändas till ett hälsosamt leverne ändå. 

Visslar i pipan 

- Armar upp, ett, två!! 

Gymnastiktruppen gör detta 

Tuttan  

- Nej! Nu är ni tyst och lyssnar på mig! 

- och sluta att blåsa i den där förbenande visselpipan! 

Elli B blåser ett pip i visselpipan 

Tuttan fortsätter 

- Sluta sa jag! Här behövs inga nya levnadsvanor! 

- Jag kan försäkra er om att vi lever mycket hälsosamt. Tar en klunk whiskey ur glaset 

- Vi åker till exempel på stärkande hälsoresor till fjällen varje vinter! 

Orkestern spelar upp, Kören tar ner armarna och alla i kören samlas på vänster sida 

Melodi: Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen 

 

Butlern Fridolf kliver fram från vänster och ställer sig framför de andra och sjunger sin egen 

lilla visa. 

Orkestern tystnar direkt efter. 

Alla chockerat förmanande 

- FRIDOLF!!!!!  

De som står närmast föser undan Butlern åt vänster sida. 

Butlern Fridolf ställer sig i stram Butlerposition vid väggen och flinar pillemariskt. 
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Orkestern spelar upp igen och Kören och sjunger 

Tuttan  

- Som sagt, så lever vi alltså redan ett hälsosamt och stärkande liv. 

- Men när jag tänker på saken så kanske det faktiskt vore en riktigt god idé om ni och alla 

dessa hurtiga kvinnor ändå följer med oss till Paris. 

Då kan ni jämna ut gubböverskottet, spänna musklerna och visa att vi kvinnor faktiskt kan! 

- Vad säger ni om det, fröken Elli? 

Kören spänner armmusklerna 

Elli B hurtigt, glatt 

- Det vore en stor ära för oss inom GymnastikFöreningen För Friska Fruntimmer!  

-Men då måste vi genast förbereda oss. 

Går ner och ställer sig i täten för gymnastiktruppen 

Visslar i pipan 

- På led utgå, ett, två, ett, två!! 

Visslar i pipan i takt under utmarsch, pip, pip, pip, pip. 

Gymnastiktruppen marscherar ut åt vänster 

Tuttan går ut genom höger bakdörr.  
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Scen 8 Moster Ingeborg 
Aktörer: Barnen, Kokerskan, Fru Selma, Butler  
Övriga: Dragspelare, Kör, Orkester 
___________________________________________________________________________ 

Fru Selma kommer in på scenen från höger sidodörr, går över scenen fram till drinkbordet 

och häller upp en sherry. Går fram och ställer sig på scenen och läppjar nöjt på sin dryck. 

Kokerskan smäller upp vänster bakdörr och kommer in mitt på scenen 

Fru Selma hostar till i rena förskräckelsen och stjälper ut en del sherry. 

Kokerskan deklarerar med hög röst 

- Barnen! 

Fru Selma upprört 

- Snälla Beata, Beata ska knacka och inte bara slänga upp dörren så där! 

- Gå ut och gör om det hela! 

Kokerskan går ut, knackar hårt, slänger upp dörren och kliver in på scenen 

Kokerskan deklarerar med hög röst 

- Barnen! 

Fru Selma upprört 

- Nej, nej! Beata ska inte storma in så där, utan vänta tills jag säger ”Kom in” 

- Har hon förstått? 

Kokerskan buttert 

- Ja, ja 

Fru Selma  

- Ja frun, heter det 

Kokerskan suckar 

- Jadå frun 

Fru Selma  

- Så bra, då kanske vi äntligen kan få detta att fungera. 

- Om nu Beata är så snäll och går ut igen och gör om och gör rätt. 

Kokerskan suckar ljudligt 

- Suck 

Kokerskan går ut genom dörren, knackar hårt 

Fru Selma upprört 

- Kom in! 
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Kokerskan smäller upp dörren och kommer in mitt på scenen 

Kokerskan deklarerar med hög röst 

- Barnen! 

Fru Selma upprört, förtvivlat 

- Nej, nej, nej!  

- Vad har jag arma människa gjort för ont för att förtjäna detta tjänstefolk?! 

Kokerskan mot publiken 

- Snålat med betalningen kanske… 

Fru Selma högdraget, spänner ögonen i Kokerskan 

- Vad sa Beata?  

Kokerskan  

- Ingenting, ingenting alls 

Fru Selma högdraget 

- Så bra!  

- Då så, då försöker vi igen. 

- Beata måste lära sig att vänta med att prata tills jag säger till  

och att niga och säga ”frun” till mig  

– har Beata förstått?! 

Kokerskan  

- Ja frun  niger överdrivet 

Fru Selma ler nöjd 

- Så där ja! Det artar sig. 

- Gå nu ut och gör om allt från början och gör rätt den här gången. 

Kokerskan suckar ännu högre denna gång 

- Suck! Ja ja ja, tjata, tjata.. 

Kokerskan går ut genom dörren, knackar hårt 

Fru Selma  

- Kom in! 

Kokerskan smäller upp dörren och kommer in mitt på scenen och niger överdrivet djupt,  

står sedan tyst och väntar 

Fru Selma  

- Jaa? Vad vill Beata? 
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Kokerskan står tyst och funderar, kliar sig i huvudet, säger sedan buttert 

- Äsch, det blev så mycket med allt spring ut och in och knacka mig hit och nig mig dit,  

så nu har jag glömt bort vad det gällde! 

Kokerskan vänder tvärt, kliver ut, argt, buttert muttrande och smäller igen dörren efter sig. 

Fru Selma suckar högt och skakar på huvudet. 

Det knackar på höger bakdörr 

Fru Selma uppgivet 

- Ja?  Kom in! Suck 

Barnen kommer in från höger bakdörr och niger 

Fru Selma glatt överraskad 

- Nej men, är det ni kära barn. 

- Vad vill ni mormor då? 

Dörren slängs upp, Kokerskan kommer in 

Kokerskan glatt upphetsad 

- Jag kom på vad det var jag glömde! 

- Barnen! 

Fru Selma syrligt till Kokerskan 

- Ja jag märkte det Beata, men de är här nu. 

Vänligt till Barnen 

- Nå, vad var det ni ville berätta för mormor nu då? 

Barn 1 

- Vi har gjort något vi vill visa moster Ingeborg 

Barn 2 

- Något vi har gjort själva till henne. 

Fru Selma ser sig omkring 

- Ja, var kan Ingeborg vara då? 

Ropar  - Ingeborg! Iiingebooorg!!! Kören kommer fram och ropar: Ingeborg!  

Moster Iiingebooorg!!! 
Barnen och Kokerskan ropar också  

- Ingeborg! Moster Iiingebooorg!!! 

Fru Selma  

- Neej, hon verkar inte vara här. 

-Kanske kan ni visa mormor vad ni har gjort istället? 

Barnen tittar på varandra och nickar 
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Barn1 och Barn 2 samtidigt 

- Okej 

Barn 1 

- Men vi behöver lite hjälp 

Fru Selma  

- Jaha? Men det är klart att ni ska få det… 

- Beata kan säkert hjälpa er, vänder sig mot Kokerskan eller hur Beata? 

Kokerskan  

- Ja visst frun  niger överdrivet 

Fru Selma  

- Och jag hjälper er naturligtvis också, om jag bara kan. 

mot Kören 

- Och Kören hjälper säkert till de också, eller hur? (”Ja!”)) 

mot publiken 

- Och publiken hjälper säkert till de också, eller hur? (Förhoppningsvis ”Ja!”) 

- så, där hör ni kära barn, alla kommer att hjälpa er - 

- Nå, får mormor se nu vad ni har gjort? 

Barn 2 

- Mormor?! 

Fru Selma  

- Jaa? 

Barn 2 viskar något i Fru Selmas öra 

Fru Selma glatt 

- Ja men visst, det ordnar mormor 

Pinglar i klockan 

- Fridolf?! 

Butlern kommer in från höger sidodörr 

Butlern  

- Ja frun? 

Fru Selma  

- Musik! 

 

Butlern  
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- Ja visst frun. Genast frun! 

öppnar höger bakdörr och ropar 

- Musik!!!! 

Beata tar stolen från drinkbordet och ställer fram på scenens vänstra sida. 

Maggan E kommer in med sitt dragspel 

Barnen sjunger verserna själva, kör och publik är med i refräng 

Melodi: Moster Ingeborg  
Maggan E ut tillsammans med Butlern som håller upp dörren för henne 

Kören ut 

Barnen niger när sången är slut 

Fru Selma uppenbart rörd, torkar en tår med näsduk, snyter sig ljudligt 

- Åh kära barn, vilken fin sång! Ni är ju såå duktiga. 

- Följ med Beata till köket så får ni kakor och mjölk. 

Barnen glatt 

- Jaaa! 

Barn 1 

- Tack snälla mormor! 

Båda barnen kramar om Fru Selma och följer sedan med Kokerskan ut. 

Beata tar med sig stolen och ställer tillbaka den vid drinkbordet. 

Fru Selma irriterat 

- Förbaskade Ingeborg! Vart kan hon ha tagit vägen?! 

- Nu när barnen gjort en så fin sång! Fnyser argt Hpmff! 

Fru Selma går upprört bort till drinkbordet, häller upp ett glas sherry som hon tar med sig 

fram på scenen och står med glaset i handen. 

  



Franska kort manus 2018 

Version manus - 2018-06-17 Sid 47 

Scen 9 Flitige Curt 
Aktörer: Fru Selma, Tuttan, Ingeborg, (Curt), Kokerskan 
Övriga: Kör, Orkester 
___________________________________________________________________________ 

Fru Selma och Tuttan inser nu att charmören Curt är lite väl flitig i sitt engagemang och 
sprider både sina kort och mustaschen hos allt och alla.  

Tuttan kommer in från höger bakdörr, går fram till drinkbordet och häller upp en whiskey.  

Fru Selma barskt, uppfordrande mot sin dotter 

-Rut! , 

Fru Selma går bort till drinkbordet, ställer tillbaka sitt tomma sherryglas och går sedan 

tillbaka fram på scenen, tittar uppfordrande på sin dotter  

Tuttan sveper snabbt sin whiskey, ställer kvar glaset och går motvilligt men sturskt till fram 

sin mor. 

Fru Selma barskt, väntar tills Tuttan kommer fram innan fortsätter 

- nu berättar du för din mor var din syster håller hus! 

Tuttan tjurigt 

- Men snälla lilla mamsen, jag har väl inte koll på Ingeborgs alla förehavanden. 

Fru Selma  

-Ja, men hon är ju ändå din lilla syster, så ett visst ansvar har du ändå. 

Ingeborg kommer in från vänster sidodörr rufsig och rosig med ett fånigt leende på läpparna 

och dekolletaget fullt av spelkort. Går över golvet fram till spegeln på höger vägg och ser sig 

lyckligt i denna Ingeborg piffar kokett till håret och slätar till klänningen med händerna. 

Tuttan  

- Men snälla mamsen, Ingeborg är en vuxen kvinna  

- – även om det är väldigt svårt att tro ibland! 

Skakar på huvudet  

Ingeborg går bort mot drinkbordet och får syn på tavlan och skriker till av fasa. 

Ingeborg 

- Iiiihhh! 

Ingeborg går snabbt bort till drinkbordet och sveper ett glas champagne, och lämnar glaset 

på bordet 

går sedan fram till Fru Selma och Tuttan något tveksamt. 

Fru Selma och Tuttan stirrar förskräckta på henne.  

Fru Selma slår förskräckt händerna för kinderna och utropar  

-Ingeborg!! Vad har du gjort?!! 
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Tuttan stirrar på sin syster 

- Nej!!! Inte du också! 

Fru Selma  

-Men Tuttan, tror du verkligen att din lilla syster har….? 

Tuttan  

- Snälla lilla mamsen, det är väl uppenbart att hon har! 

Fru Selma ojar sig  

-Nej, men lilla Ingeborg! Alldeles ensam?! 

Ingeborg förargat 

-Lilla och lilla, jag är inte så liten. 

- Naturligtvis var jag inte ensam! 

- Förresten var det inte jag som började! 

Tuttan går fram mot Ingeborg 

- Nej du ditt våp tar väl inga egna initiativ! 

Ingeborg stött 

-Våp kan du vara själv!  

Du är väl bara avundsjuk för att han valde mig kan jag tänka!  

Piffar kokett till det rufsiga håret 

Du fick väl tvinga honom dit du ville! 

Tuttan stöddigt, överlägset 

- Ska här dansas så är det jag som för! 

Och han hade då inga problem med att följa, det kan jag lova dig! 

Fru Selma upprört  

-Nej, men snälla flickor!! 

Vad är det ni säger?! 

Har du dansat med Curt på egen hand Ingeborg?! 

Tuttan  

- Ja, så kanske man kan uttrycka det hela! 

Nej mamsen lilla, Ingeborg har tagit danslektioner  

tittar menande på Ingeborg – liggande på rygg! 

Ha, ha! Skrattar rått 

Fru Selma  

-Men Rut då, så du säger! 

Vänder sig mot Ingeborg 

-Ingeborg, är det sant det Rut säger?! 
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Ingeborg lite generat 

-Ja, jo, kan så vara.. 

Fru Selma lite sorgset, drömmande bort 

-Men Ingeborg lilla, du som är så ung… 

och jag som trodde att han föredrog…..  

Ingeborg  

-Föredrog vad, mamsen lilla? 

Fru Selma  

- Att han föredrog….. något mognare kvinnor… 

Vänster bakdörr slås upp och bakom ryggen på Fru Selma, men så att Tuttan ser, träder 

Kokerskan in, rufsig i håret, med kläderna i olag och en mustasch i pannan. 

Tuttan till sin mor och pekar på Kokerskan 

- Det kanske han gör också, mamsen lilla. 

Curts arm sticks in och han teaterviskar 

Curt 

- Psst, min tangorabatt! 

Kokerskan tar generat bort mustaschen från bysten och ger den till armen 

Kokerskan på något darrande ben och med ett fånigt leende 

- Förfriskningar till herrskapet är serverade i salongen.  

Fru Selma, Tuttan och Ingeborg samtidigt  

- Beata!!! 

Ingeborg  

-Vad har hänt, Beata?! 

Fru Selma förvånat 

-Var har hon plötsligt lärt sig vett och etikett?!  

Tuttan förargat 

-Nej nu har karln gått för långt! 

Nu har han helt förvridit huvudet på tjänstefolket också!! 

Kokerskan flinar lyckligt 

Tuttan 

-Nu måste vi göra något åt Curts framfart!! 

- Jag har en plan! Hör här! 
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Alla tre ställer sig med huvudena tätt ihop och konspirerar viskande. 

Kokerskan står till vänster om dem och försöker lyssna så gott hon kan. 

Alla går isär och ropar sedan 

Fru Selma, Tuttan och Ingeborg samtidigt, ljuvt lockande  

- Curt!!! Cu-u-urt!!!  
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Scen 10 Hämnden är ljuv 
Aktörer: Fru Selma, Tuttan, Ingeborg, Butler, Kokerskan, Curt 
Övriga: Kör, Orkester 
___________________________________________________________________________ 

Orkestern spelar upp 

In kommer Curt från vänster sidodörr med bh:ar och kalsonger hängande ut från sina kläder. 

Melodi: Flirtige Curt Lasse Berghagen 

 

Går sjungandes fram och tillbaka på scenen. Slutar på vänster sida och tar upp en bh och 

viftar med som slutkläm. 

Alla står mitt på scenen (Kokerskan vänster, en bit ifrån Fru Selma, Ingeborg, Tuttan ihop) 

och stirrar på Curt och sedan i sina kläder och upptäcker att underkläder saknas. 

Alla utropar, arga, förvirrade, upprörda 

- Iiihh!!! Oj!!!    och liknande 

Butlern Fridolf kommer inspringande från höger sidodörr och tittar förvånat på de skrikande 

kvinnorna. 

 och stirrar sedan förvånat på varje kvinna när hon skriker om sina kläder. 

Fru Selma upprört 

- Miin bh!!! 

Kokerskan lyfter upp kjolen och stirrar och utbrister upprört 

- Mina mammelucker!!! 

Ingeborg pekar på Curt och skriker upprört 

- Miin bh!!! 

Tuttan vrålar ilsket 

- Mitt linne!!! 

Butlern Fridolf stirrar sedan ännu mer förvånat på Curt där han ser sina kalsonger hänga ut. 

Butlern Fridolf går fram och pekar upprört på Curt 

- Mina kallingar!!!  

Butler Fridolf går sedan tillbaka och ställer sig till höger om damerna. 

Curt ensam på vänster sida av scenen, ser nöjd ut med sig själv, stryker sin mustasch och 

håret, flirtar från scenen med någon dam i publiken. 

Tuttan argt, upprört 

- Neej!! Nu får det vara nog!!  

-Detta måste upphöra genast! 

- Curt har uppenbarligen charmat av oss alla underkläderna! 
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 Samtliga mumlar instämmande buttert 

- Jo, Mmm, hrmpf. 

Kokerskan  

- Ja, jo men man måste väl ändå tillstå att han är en charmig karl. 

stryker sig generad över håret och kjolen, flinar nöjd  

Tuttan bestämt 

- Beata! Skärp sig! 

Kokerskan niger 

- Ja fröken stramar upp sig 

Ingeborg 

- Men vad ska vi göra med honom då?  

Tittar bort mot Curt som flinar tillbaka och flirtar 

Tuttan bestämt, ivrigt 

- Det är nu min plan B kommer in -  

- men om den ska fungera så måste alla vara med och hjälpa till! 

Alla nickar ivrigt och böjer sig sedan framåt ihop, tätt tillsammans, armarna runt varandras 

axlar, typ ”sportsnack” och mummelviskar 

Alla rätar upp sig igen 

Tuttan högt 

- Okej?! Är alla med mig? 

Alla 

- Ja!!! 

Tuttan 

- Bra! Då sätter vi igång! 

Butlern hämtar ett rep från höger sidodörr och Kokerskan tar stolen bredvid drinkbordet.  

övriga vänder sig samtidigt hastigt om mot Curt, rusar fram med stridsvrål emot honom, 

håller fast honom tills stol och rep kommit fram. Då binder ihop honom och sätter honom på 

stolen på vänster sida. 

Alla backar undan. 

Tuttan går snabbt fram och tillbaka från Curts ena sida till den andra och anklagar honom, 

typ polisförhör 

Tuttan barskt 

- Erkänner du Curt att du haft intimt samröre med oss alla här i huset?! 

Curt skakar frenetiskt nekande på huvudet  
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Tuttan går till Curts andra sida och säger upprört 

- Men har du inte varit med min syster Ingeborg?! 

Curt nickar glatt jakande på huvudet  

Ingeborg 

- Joo, det har han! Tre gånger faktiskt! 

Alla stirrar på henne 

Ingeborg fnissar lite generat 

- He he! Hoppsan, ojsan sa då, nu blev det visst lite tokigt…  

Tuttan fortsätter barskt 

- Och med lilla mamsen?! 

Fru Selma ler stort och piffar kokett till håret 

Curt nickar glatt jakande på huvudet  

Tuttan går och ställer sig bakom Curt och mumlar snabbt i mungipan 

- Och med mig vet jag att du har varit 

Curt nickar glatt jakande på huvudet  

Tuttan ställer sig på Curt sida och fortsätter med hög röst 

- Och med vår kokerska Beata?! 

Curt nickar något tvekande, grimaserar, jakande på huvudet  

Kokerskan blinkar ivrigt med ögonen, flirtande och vinkar mot Curt 

säger glatt kvittrande 

- Tuddilu! 

Tuttan ställer sig på andra sidan och harklar sig och fortsätter med hög röst 

- Hrrm…och till och med vår butler Fridolf har du varit med!! 

Curt nickar ivrigt glatt jakande på huvudet och flirtar med Fridolf som kastar slängkyss 

tillbaka till Curt 

Fru Selma 

- Men då har du ju varit med alla i vårt hushåll?! 

Curt skakar frenetiskt nekande på huvudet  

Ingeborg  

- Men vem i hela detta hus har du inte kurt-iserat med?! 
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Curt utropar glatt 

- Inte Brukspatron!!!  Flirtar åt hans håll 

Ingeborg stampar argt med foten i golvet 

- Nej!!! Nu räcker det! 

- Lilla pappsen låter du bli! Hör du det!! 

Tuttan till Curt 

- Du ska få en chans till bättring! 

- Ångrar du det du har gjort?! 

Melodi: Je ne regrette rien  
Orkestern börjar spela upp inledningen  

Curt försöker resa sig och sjunger de första raderna 

- No, rien, rien,  

  No je ne regrette rien 

Fru Selma upprört 

- till Orkestern Tyst!! Sluta!!   Orkestern slutar spela med några fel tut  

- Men herre min skapare, karln är ju makalös,  

vad ska vi ta oss till med honom?! 

- Fridolf, får jag ett glas sherry!  jag måste lugna nerverna! 

Butler Fridolf 

- Ja frun, genast frun!  

Hämtar ett glas sherry från drinkbordet och ger Fru Selma på brickan, står kvar tills hon 

druckit upp.  

Fru Selma snyftar, under tiden som Fridolf hämtar sherryn 

- Och vi som ska åka till Paris snart! Snyter sig ljudligt 

Fru Selma sveper glaset och ställer tillbaka det på brickan. 

Butler Fridolf går bort och ställer av brickan på drinkbordet, stannar där. 

Kokerskan kliver fram 

- Jag kan ta ner han i köket och göra så´n där änträ-kåt av han. 

- Han är ju fransk och kåt lätt! Ha ha! 

Fru Selma, Tuttan, Ingeborg förskräckt 

- Beata!!!! 

Kokerskan buttert 

- Ja förlåt då, jag tänkte bara att vi skulle bli av med han på ett smidigt sätt redan till 

middagen. 

Kokerskan vänder sig tvärt om och stövlar argt ut genom vänster bakdörr. 
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Butler Fridolf harklar sig och kliver fram 

- Hrm, hrm. Får jag föreslå en något tyngre packning? 

- Att vi packar ner honom i herrskapets stora röda koffert?! 

Ingeborg 

- Nej! Det går inte alls! 

- Den måste jag ha till mina klänningar. 

Butler Fridolf suckar, ruskar på huvudet och går tillbaka och ställer sig på vänster sida. 

Tuttan syrligt, ställer sig på andra sidan om Curt – replikskifte med Ingeborg. 

Curt tittar från den ena till andra för varje replik 

- Var det inte du som skulle förnya hela din garderob när vi var i Paris och slänga alla dina 

gamla paltor? 

Ingeborg upprört 

- Jo, men jag kan väl inte åka till Paris naken?! 

Tuttan syrligt 

- Varför inte? Du kan ju söka tjänst som danserska på Moulain Rouge! Ha ha 

Ingeborg skriker 

- Mamma!! Säg åt Tuttan, hon är elak! 

Fru Selma barskt 

- Ruuut!! 

Tuttan  

- Ja mamsen lilla. Jag ska vara snäll mot lilla Ingeborg 

lipar åt Ingeborg som lipar tillbaka och sedan surt vänder bort huvudet  

Fru Selma klappar uppfordrande i händerna 

- Nej, nu måste vi samla oss och tänka ut en bra lösning på detta delikata problem  

pekar på Curt 

- Men jag kan inte förstå hur förmedlingen kan ha en sådan danslärare anställd?!  

Curt ser sig förvirrat omkring 

- Danslärare? Vem? 

Fru Selma barskt 

- Ni förstås, ni är väl danslärare? 

Curt börjar skratta  

- Danslärare! Jag?!  

- Nej knappast…var har ni fått sådana befängda idéer ifrån?!! 
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Ingeborg förvånat 

- Så ni är inte danslärare?!! 

Curt förargat 

- Nej, det var just det jag sa att jag inte är 

Tuttan förvånat 

- Ja men ni är väl fransman i alla fall?! 

- Ni kan följa med och lära oss franska på tåget 

Curt utan accent 

- Nej, jag kan ingen franska 

Ingeborg  

- Men….men…du heter ju Curt Chanson (franskt uttal), det är väl franskt? 

Curt ruskar nekande på huvudet 

- Nä, jag heter Kurt Jansson och kommer från Buskhyttan. 

Ingeborg upprört, argt 

- Näee, fy så nedrigt! 

- Du har alltså lurat oss!! 

Curt utan accent 

- Njae, så allvarligt skulle jag väl inte vilja uttrycka det  

– snarare att jag spelade en liten roll bara… 

- Jag har alltid drömt om att få uppträda på Dramatens stora scen och.. 

Tuttan avbryter argt 

- Nej, nu har han ätit sin sista baugette!!! 

Tuttan går fram till tavlan och tar ned denna från väggen och slår den i huvudet på Curt så 

att tavlan går sönder och han får ramen runt halsen. Obs tavla av vanligt tunt papper. 

Fru Selma  

- Stopp!!! Akta Curt!!  

- Nej, det har han inte! Tvärtom faktiskt! 

Ingeborg helt oförstående 

- Hur menar du nu, mamsen lilla?  

Fru Selma  

- Jag menar att det var skönt att bli av med den där hemska tavlan. 

Tuttan stirrar upprört på henne och lyfter upprört bort tavlan från Curt 

- VA?! Mitt konstverk! 
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Ingeborg avbryter 

- Nej inte den hemska tavlan, mamsen – Curt!! 

- Vad menade du om Curt och hans baugette?! 

Fru Selma  

- Lilla Ingeborg, släpp taget om Curts baugette nu! 

- Vad jag menade var att Kurt eller Curt (franskt uttal) eller vad han nu heter,  

ska följa med oss på resan och bära allt vårt bagage,  

så kan gamle Fridolf få vila sig lite. 

Butler Fridolf glad 

- Tack så hemskt mycket frun!  

Börjar ta av sig de vita handskarna och knäppa upp skjortan i halsen 

Fru Selma barskt 

- Inte ännu Fridolf!! 

Butler Fridolf  

- Nej visst, naturligtvis inte frun. 

Knäpper skjortan och tar på sig handskarna igen 

Ingeborg ivrigt 

- Men nu måste vi skynda oss att packa!!  

Alla andra glatt 

- Jaa!!! 

Ingeborg ut genom höger bakdörr. 

Tuttan går över scenen ut mot höger bakdörr, men stannar upp mitt på scenen och säger mot 

publiken  

Tuttan sur, trumpen 

- Ingen uppskattar en sann icke konstnär. 

Fru Selma, Butlern och Curt kvar på scenen. 

Fru Selma  

- Fridolf får ta hand om det där så länge pekar med handen mot Curt 

Fru Selma går ut genom höger bakdörr. 

Butler Fridolf  

- Ja visst, naturligtvis frun. 

mot Curt 

- Kom med här! 
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Fridolf tar upp Curts hatt och ger den till honom,  

tar med sig stolen till högra väggen,  

tar Curt under armen och hjälper honom att hoppa ut, fortfarande ihopbunden  

genom höger sidodörr. 
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Scen 11 Avslut Nu far vi till Paris 
Aktörer: Alla Brukspatron, Kokerskan, Fru Selma, Tuttan, Ingeborg, 
Butler, Elli B, Familjen Höök, Gymnastikläraren, Curt 
Övriga: Kör, Orkester 
___________________________________________________________________________ 

Brukspatron ensam på scenen. Vaknar, lägger ifrån sig boken, tar av sig glasögonen, som har 
påmålade ögon, sträcker på sig och gäspar stort. 
Tar en klunk ur glaset med punsch som står bredvid honom och spottar fräsande ut 
innehållet 

Brukspatron reser sig hastigt upp ur fåtöljen och vrålar argt: 

- Vad ända in i alla glödheta masugnar??!!!!! 

Kommer inrusande Fru Selma och barnbarn Elisabeth från vänster sidodörr, Tuttan från 

höger bakdörr, Ingeborg från vänster bakdörr och Butler Fridolf från höger sidodörr. 

Fru Selma och Ingeborg ställer sig på Brukspatrons vänstra sida och Tuttan och Butler 

Fridolf på hans högra sida. 

Fru Selma förskräckt 

- Vad är det, Johan-Fredrik?!!! 

Ingeborg upprört 

- Vad har hänt, pappsen lilla?!! 

Brukspatron pekar ilsket med cigarren på glaset i sin hand 

- Detta!!!!! 

Tuttan och Ingeborg drar fram fåtöljen, Kören kommer in, ställer sig på vänster sida, 

Orkestern spelar upp och kören sjunger, tillsammans med Brukspatron som sjunger i 

refrängen då han går fram på scenen. 

Melodi: Varför är där ingen is till punchen? 
 
 

Fru Selma syrligt 

- Det, kära Johan-Fredrik beror på att du sovit dig igenom halva dagen. 

Till Butlern 

- Fridolf, gå och hämta is till punchen. 

Butler Fridolf  

- Ja frun. Genast frun. 

Butlern går bort till drinkbordet och hämtar ishinken, går sedan till Brukspatron och fyller på 

is i hans glas. Går därefter och ställer tillbaka ishinken på drinkbordet och ställer sig sedan i 

strikt hållning på vänster sida. 

Fru Selma går direkt efter Fridolf bort till drinkbordet och hämtar brevet 
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Brukspatron tar en klunk av den kalla punschen, 

 sätter sig i fåtöljen med en nöjd suck och glaset i sim hand 

- Aaaahhh! 

Fru Selma syrligt 

- Jaha, och ska du nu bara sitta här igen och nöta på byxorna,  

så är det minsta man kan begära att du i alla fall läser det här brevet! 

Ger brukspatron brevet 

Brukspatron förvånat 

- Brevet? 

Fru Selma syrligt 

- Ja, det kom nämligen ett brev till dig, Johan-Fredrik 

Brukspatron förvånat 

- Till mig? 

Fru Selma slår sig för pannan och suckar 

- Herre min skapare, jag är gift med en papegoja! 

Det knackar på dörren. 

Brukspatron  

- Fridolf, gå och se efter vem det är. 

Butler Fridolf  

- Ja herrn. Genast herrn. 

Brukspatron  

- Och Fridolf! 

Butler Fridolf stannar upp. 

Butler Fridolf  

- Ja herrn? 

Brukspatron  

- Se upp för mattan. 

Butler Fridolf  

- Javisst herrn. Naturligtvis herrn.  

Går iväg och snubblar på mattkanten. 

Fru Selma suckar, tar sig för pannan, sveper ett glas sherry. 
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Butler Fridolf öppnar dörren för Dansläraren, mumlar något med henne innan de kommer 

fram på scenen. 

Butlern stannar precis till vänster om Brukspatron. 

Butler Fridolf  

- Det är er danslärare, herrn. 

Butler Fridolf bugar och går sedan och ställer sig på vänster sida. 

Brukspatron tittar förvånat mot ryggen på Butlern som går iväg och frågar undrande 

- Danslärare? 

När Dansläraren svarar tittar Brukspatron mot henne, på höger sida. 

Dansläraren 

- Ja, jag är er nya danslärare.  

- Ni ringde förmedlingen och beställde.  

Brukspatron tittar frågande på sin hustru 

- Beställde? Danslärare? Förmedling? 

Fru Selma 

- Ja, Johan-Fredrik, en danslärare! 

- Om flickorna ska ha någon chans att träffa lämpliga män i Paris,  

 så måste de kunna dansa! 

Brukspatron  

- Jaha, säger du det så… 

Fru Selma bestämt 

- Ja, det säger jag! 

Mot Dansläraren 

-Så bra att hon äntligen kom, det var verkligen i sista minuten! 

Spänner ögonen i Dansläraren och frågar barskt 

- För ni är väl en äkta danslärarinna? 

Dansläraren  

- Jadå, frun.  Niger 

Fru Selma  

- Så bra. 

- Då så lilla fröken, visa nu flickorna hur man gör.  

Dansläraren niger  

mot orkestern - Musik tack!  
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Melodi: Charleston  
Orkestern börjar spela  

Dansläraren dansar, Tuttan och Ingeborg diggar med 

Fru Selma slår händerna för kinderna och utropar förskräckt  

- Stopp!! Stopp!! 

Orkestern avbryter successivt, med en dalande tut från resp instrument  

Fru Selma vänder sig mot Dansläraren  

- Vad i hela fridens namn är detta?!! 

Dansläraren leende 

- Charleston, modern dans, frun.  

Fru Selma förargat 

- Här ska inte vara någon modern dans!! 

- Flickorna ska lära sig riktig wienervals som passar i de fina salongerna! 

Tuttan och Ingeborg 

- Neeej!! Inte mossig wienervals!!  

Dansläraren mot Fru Selma 

- Jag förstår frun. Visst kan jag lära ut wienervals. 

- men nog tycker jag att salongerna  

  hos Von Rytters och Af Blinkenstjärna var väldigt fina…  

Fru Selma  

- Vad menar fröken?! 

Dansläraren  

- Jo jag var där förra veckan och lärde dom dansa Charleston.  

Fru Selma  

- Hos Von Rytters?! 

Dansläraren  

- Ja.  

Fru Selma  

- Och hos Af Blinkenstjärna?! 

Dansläraren  

- Ja frun. 
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Fru Selma  

- Charleston?! 

Dansläraren  

- Ja.  

Fru Selma  

- Inte wienervals?! 

Dansläraren  

- Nej frun.  

Fru Selma ivrigt, uppmanande 

- Men herrejösses!  

- Vad står vi här och väntar för?! 

- Så klart flickorna ska lära sig dansa Charleston! 

- Alla som ska med till Paris ska lära sig dansa Charleston! 

Fru Selma ringer intensivt i silverklockan 

- Beata! Beaaataaa!!!!  

Kokerskan kommer inrusande och snubblar på mattan, svär mumlande 

Kokerskan andfådd 

- Ja, ja!! Vad är det?! Brinner det någonstans?!!!.  

Fru Selma  

- Ja Beata, i knutarna! 

Kokerskan stirrar upprört sig omkring 

- Va?!! Var då?!!!.  

Fru Selma  

- Det betyder att det är bråttom, Beata! 

- Nu ska Beata lära sig att lyfta på fötterna och dansa Charleston! 

- Se så ställ sig bredvid Tuttan och Ingeborg och gör bara som fröken Danslärarinna här säger. 

Fru Selma knuffar iväg Beata som muttrande hasar iväg 

Fru Selma  

- Fridolf! 

Butler Fridolf  

- Ja frun? 
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Fru Selma  

- Fridolf behöver verkligen lära sig att lyfta på fötterna! 

- Se så, gå och ställ sig där borta med de andra och lär sig Charleston nu! 

Butler Fridolf något tveksamt 

- Jaha, jaja frun..  tar upp fickpluntan och stärker sig med en hutt  

Fru Selma spänner ögonen i sin make 

- Johan-Freedrik! 

Brukspatron insmickrande 

- Ja, vad vill du min lilla nyponros?! 

Fru Selma stramt 

- Du ska också ställa sig där borta med de andra och lära dig att dansa Charleston! 

Brukspatron barskt 

- Nej, men nu tror jag allt att .. 

Fru Selma spänner ögonen i sin make och säger bestämt 

- Johan-Freedrik! 

Brukspatron insmickrande 

- Ja, visst min lilla sockerkringla   lommar iväg till de andra 

Tuttan och Ingeborg hejar glatt på 

- Pap-pa! Pap-pa! 

Tuttan och Ingeborg drar undan fåtöljen och bordet mot bakre väggen. 

Fru Selma till Dansläraren 

- Nå, vad väntar hon på?! 

- Sätt igång! Nu genast!  

- Hon får inte betalt för att stå där och vila sig! 

Dansläraren niger  

mot Orkestern - Musik tack!  

Melodi: Charleston  
Orkestern börjar spela  

Dansläraren dansar och övriga dansar efter så gott de kan 

Det knackar på dörren 

Fru Selma höjer handen och ropar mot Orkestern och tystar musiken 

- Tyst!!!! 
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Vänder sig till Butlern 

- Fridolf! 

Butler Fridolf  

- Ja frun? 

Fru Selma  

- Gå och se efter vem som knackar på dörren. 

Butler Fridolf tvekande 

- Ja men … jag skulle ju stå här och dansa… 

Fru Selma barskt 

- Öppna dörren nu, Fridolf! 

Butler Fridolf  

- Ja, ja frun.   

Fridolf öppnar dörren. In kommer familjen Höök i fina reskläder 

Butler Fridolf med hög röst 

- Herr och fru Zackarias Höök med barn! 

Fru Höök niger djupt  

- Vi är här nu 

Ingeborg kommer fram 

- Så trevligt! Välkomna!  

- Då kan ni också lära er att dansa Charleston 

Zackarias Höök barskt 

- Nej, ingen dans!! 

Fru Höök förmanade 

- Zackarias!! Du lovade. 

Zackarias Höök förläget 

- Ja visst ja…förlåt 

Fru Höök glatt till Ingeborg 

- Vi vill väldigt gärna lära oss att dansa. 

Ingeborg klappar förtjust i händerna 

- Ooh så bra!  

- ställ er här  visar familjen Hööks plats bland de andra 
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Till Dansläraren 

- Varsågod fröken, fortsätt med er dansundervisning 

Dansläraren niger  

Klappar uppmanande i händerna mot Orkestern  

- Musik tack!  

Orkestern hinner bara blåsa ett par toner när Gymnastiktruppen kommer intågande utifrån 

vänster sida sjungande. Ställer upp framför scenen 
Melodi: Huvud, axlar, knä och tå  

 

Elli B hurtigt, bestämt kliver upp på scenen, går fram på vänster sida om Tuttan 

- Vi är här nu! 

- När åker vi?!  

Tuttan glatt till gymnasterna 

- Välkomna allesammans!  

- Så snart vi lärt oss dansa, så ska vi åka. 

Elli B  

- Dansa?! Vad är det för flummigt trams? 

- GymnastikFöreningen För Friska Fruntimmer gör bestämda rörelser som är nyttiga för 

hälsan! 

visslar i visselpipan 

- Ett, två, tre, sitt ner! Ett och två, upp och stå!   

Tuttan avbryter 

- Stopp! Stopp! Det räcker så bra. 

- Men dans är faktiskt fantastisk motion!  

- Och dessutom måste man röra sig enligt bestämda mönster,  

eller hur fröken? Vänder sig mot Dansläraren 

Dansläraren  

- Javisst. Se här!  

Klappar uppmanande i händerna mot Orkestern  

- Musik tack!   

Orkestern börjar att spela och alla dansar med en stund 

Butler Fridolf harklar sig högt 

- Hrrmmm! Hallå! Ursäkta mig! 

Tuttan håller upp handen och avbryter musiken Orkestern slutar att spela 

Mot Butlern 

- Vad vill Fridolf? 

Butler Fridolf  

- Jo, har vi inte glömt någon? 
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Tuttan tveksamt 

- Nej, det tror jag inte 

Butler Fridolf  

- Jo, det tror jag. 

Tuttan tittar på de andra på scen,  

Fru Selma, Ingeborg, Tuttan, Beata utropar 

- Curt! Vi har glömt Curt! 

Curt kommer inhoppande, fortfarande ihopbunden. från höger sidodörr 

Elli B på vänster sida och Fru Höök på höger sida knyter upp Curts rep,  

medan Curt ivrigt försöker lägga an på de nya damerna.. 

Dansläraren mot Orkestern 

- Musik tack!  

Alla sjunger och dansar. 

Melodi: Charleston  
 

En gammeldags tågvissla hörs då går alla ut. 

 

-- SLUT AKT II –  
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Kontaktuppgifter 

LÖSKEFOLKET         2018-01-01 

ROLL NAMN Tele Mailadress Adress 
Kokerska 
Beata 

Agneta 
Källström 

Landin 

073-3849683, 
28 38 04 

agnetalandin@outlook.com Koppartorp 
Rosenhöjd, 611 
95 Nyköping 

Brukspatron 
Johan-Fredrik 
Sederholm 

John-Erik 
Söderberg 

070-5551306, 
51303 

johneriks8@gmail.com Krognäs 
Tunaholm 3, 
611 95 
Nyköping 

Butler Fridolf Roger 
Karlsson 

070-1315604, 
51173 

 Saknar mail Järpsätter 
Tallgläntan, 
611 95 
Nyköping 

Rut ”Tuttan” 
Sederholm 
vuxen dotter 

Marie 
Bergström-
Lövgren 

070-2926511 0155260230@telia.com Safirvägen 6, 
611 44 
Nyköping 

Fru Selma 
Sederholm 

Kajsa 
Stålbrand 

070-9584471, 
211882 

kajsastal@gmail.com Östra 
Bergsgatan 24 
F, 611 34 
Nyköping 

Ingeborg 
Sederholm 
vuxen dotter 

Maarit 
Pekkala 

070-5538591 maaritpekkala@live.com Koppartorpsväg
en 43, 611 95 
Nyköping 

Curt Chanson 
charmör 

Stefan 
Landmark 

0152-23449,  
072-2371909 

stefan.landmark@svenskakyrkan.se Serenius Väg 
1, 611 36 
Nyköping 

Elli Björkstén 
gymnastikordf 
GFFFF  

Maggan K. 
Ekholm 

073-9079166, 
51091 

margareta.klingzell@telia.com Koppartorpsväg
en 22, 611 95 
Nyköping 

Missionspastor 
Zackarias 
Höök 

Pentti 
Pekkala 

070-5538581 buskhyttan@gmail.com Koppartorpsväg
en 43, 611 95 
Nyköping 

Fru Riitva 
Höök 

Ingrid 

Nilsson 
073-0270224 gigginilsson@gmail.com Strindbergsgata

n 37, 611 37 
Nyköping 

Danslärarinna
n Flora Florén 

Lena 

Rådefeldt 
072-5090229 lradefelt@hotmail.com Björkvägen 13, 

611 76 
Nävekvarn 

Barnbarn 
1Elisabeth  

Nora 
Källström 
Landin 

073-3849683, 
28 38 04 

nora.kallstromlandin@elev.ga.pysslingen.
se 

Koppartorp 
Rosenhöjd, 611 
95 Nyköping 

Barnbarn 2/ 
Eliisa Höök  
Margareta 

Amanda 
Pettersson 

070-5366911 amanda.pettersson@edu.nykoping.se Järpsätter 
Fridsåkra 1, 
611 95 
Nyköping 

Regissör Maggi 
Nattfalk  

073-6000443,  maggi@nattfalk.se Skogsv. 21, 
611 76 
Nävekvarn 

Sufflös Linda-My    

     

mailto:agnetalandin@outlook.com
mailto:johneriks8@gmail.com
mailto:kajsastal@gmail.com
mailto:maaritpekkala@live.com
mailto:stefan.landmark@svenskakyrkan.se
mailto:margareta.klingzell@telia.com
file:///C:/Users/MaggiN/Documents/Documents/TEATER/När%20skönheten%20kom%20till%20byn%202017/buskhyttan@gmail.com
file:///C:/Users/Maggi/Documents/Documents/Documents/Musik%20Teater%20mm/NYMOS%20texter/gigginilsson@gmail.com
lradefelt@hotmail.com
mailto:amanda.pettersson@edu.nykoping.se
mailto:maggi@nattfalk.se
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Rekvisita 
 
Telefon med lur Telefonhylla på vägg sättas 

upp scenarbetare 

 OK Agnetas 

Tavla med gubbe fler tavlor?  OK förråd Maggan E 

Tavelram  blädderblockspapper Konstverk printa 

OK Agneta 

 

Väggspegel   OK Lena R 

Spritflaskor /karaffer Sherry, whiskey, 

champagne, punsch, 

sockerdricka 

  

Fåtölj   OK Lena R 

Litet bord bredvid    OK förråd Maggan E 

Stor ”äkta” matta   OK förråd Maggan E 

Drinkbord   OK förråd Maggan E 

Silverbricka   OK Maggi 

Betjänt klocka    OK Maggi 

Fickplunta   OK 

Glas Olika sorter   OK ? 

Ishink (med tång)   OK Maggi 

Brev   OK 

Palett   OK Agneta 

Staffli   OK Marie 

Penslar   OK Marie 

Painriche    

Stol Bredvid drinkbord   

Rep  långt grovt  OK förråd/Agneta 

Cigarrer, cigaretter (Choklad går bra)  OK papper finns 

Cigarettmunstycken    

Lakan    

Krans huvud på Curt   OK Maggi 

Muff 2 behövs?  OK Maggi 

Glasögon med ögon   OK Maarit ? 

Visselpipa   OK Maggi 

Golvlampa   OK Maggi 

Pedistal Ormbunke i kruka OK 

Marie 

 OK Maggi 
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Musik - låtlista 
 

Melodi Orkest Sång Scen Orginal Orginalartist / låtlänk 

Paris, Paris  X Alla på scen 
+ kör 

1 New York, 
New york 

Flera 
https://www.youtube.com/watch?v=owISXMhJsg4 

Tuttan och 
Ingeborg 

X Tuttan, 
Ingeborg 
solo  

2  Ernst Rolf 
https://www.youtube.com/watch?v=CtHXu1bVMIs 

Se farfar 
dansar 
gammelvals 

Dragspel 
Maggan  

Kör 3  Ernst Rolf 
https://www.youtube.com/watch?v=J_ag1WEdzhQ 

Växeln hallå 
sång (refr 
strofer) 

X Tuttan solo 3  Janne Lucas 
https://www.youtube.com/watch?v=JuaRCW18Cvw 

Jazzgossen 
(endast refr) 

X Kör 4  Karl Gerhard 
https://www.youtube.com/watch?v=XnIXbTGa14M 

Just a gigolo X Solosång 4 I Ain't Got 
Nobody 

Louis Armstrong 
https://www.youtube.com/watch?v=zIlDp5Tq7ao 

Michelangelo X Tuttan solo 5  Björn Skifs 
https://www.youtube.com/watch?v=qLZGAH_EdK4 

Metodisterna 
protesterar 

X Fam Höök + 
kör 

6 Älgarna 
demonstrerar 

James & Karin 
https://www.youtube.com/watch?v=KPn_fcrhZ40 

Bättre och 
bättre dag 
för dag 
(endast refr) 

X Fam Höök + 
kör  

6  Ernst Rolf 
https://www.youtube.com/watch?v=jNzhVwWoqGA 

Huvud, axlar 
knä tå 

 Elli B + kör 
a capella  

7  Flera 
https://www.youtube.com/watch?v=aRLi2PuPAVI 

Det är så 
hälsosamt 
och 
stärkande i 
fjällen 

X Tuttan + 
Kör  

7  Jerry K, Lennart Hagvall m fl 
https://www.youtube.com/watch?v=m3N0ku37OFY 

Moster 
Ingeborg 

Dragspel 
Maggan 

Barnen + 
Kör 

8  Mora Träsk 
https://www.youtube.com/watch?v=KfTnrn28wwI 

Flirtige Curt X Curt solo 10  Lasse Berghagen 
https://www.youtube.com/watch?v=TQlJgNaIlYA 

Je ne 
regrette rien 
(endast 
inledn) 

X Curt solo 10  Edit Piaff 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3Kvu6Kgp88 

Varför är där 
ingen is i 
punchen? 

X Brukspatron 
+ kör 

11  Povel Ramel 
https://www.youtube.com/watch?v=k7dXYpjBn8s 

Charleston X  11  Flera 
https://www.youtube.com/watch?v=pUpAcPAipDA 

Pa-ris, Pa-ris X ALLA slutet 11 Charleston  
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Musik- sångtexter 
 

Scen 1 Melodi: Paris, Paris  
 

  Kör och aktörer 
Sprid nyheterna 
Vi kommer med tåg 
För vi vill bara åka till 
Paris Paris 
 
På Champs Elyssée 
Vi gör stor succé 
Med nya skor och klänningar 
Paris Paris 
 
Ja vi vill vakna i en underbar stad, Paris! 
Där har dom allt vad vi vill, och lite till 
 
Från vårt Nävekvarn 
Båd’ vuxna och barn 
Ska åka tåg tillsammans till 
Paris Paris 
 
Om vi ska hinna dit 
Så krävs det mycket flit 
Ja, vi ska åka till Paris 
 
Mellanspel 
 
Paris Paris 
 
Ja, vi vill vakna i en underbar stad, Paris 
Där har dom allt vad vi vill, och lite till 
Åh vad vi vill, ja, ja, vi vill 
 
Ta tåget direkt 
Ja, hela vår släkt 
Ska ta en tur tillsammans till 
Paris Paris 
 
Vi måste ordna allt 
Och ändå ta det kallt 
För vi ska åka till Paris, Paaaaarriiiiiiiisssss!. 
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Scen 2 Melodi: Tuttan och Ingeborg  
 
1 Tuttan och Ingeborg, systrar och kvinns.  
Alltid så o-osams, så länge vi minns.  
Om kläder och ka-arlar, drycker och krams.  
Vi har nog a-aldrig, gett varann en chans.  
Vi gnabbas och munhuggs, retas och står i.  
Beter oss som barnrumpor, he-elt utan pli-i.  
 
Men denna gången plötsligt börja' vi att slåss: 
"Du får aldrig mera låna, klänningar eller bloss!” Ingeborg 
”Jag vill inte heller ha dom, paltorna mej inte klär,” Tuttan 
”Röka kan jag ändå fixa, smart och duktig som jag är”! Tuttan 
”Jag är ändå mycket yngre och jag gillar inte dej, Ingeborg 
jag vill inte resa med dej, när du är så le mot mej!" 
 
2 Tuttan och Ingeborg, systrar ju är.  
Även om olika, innerst så kär.  
Delar ju hemlisar, fnissar ihop,  
driver sin kära mor till vansinnets port.  
 
Så när så Tuttan Ingeborgs tårar ser, 
kan inte storasyster klara sej mer: 
”Syster, jag ångrar mig, låt oss glömma all förtret.  Tuttan 
Låt oss vara vänner, i all evighet!”  
”Kom nu, hjälp mig nu att packa, inför resan till Paris.  Ingeborg 
Där så kan vi leva loppan, roa oss på alla vis.”  
”Har säkert nå`t uti garderoben, du kan låna utav mig.”  Ingeborg 
”Kära syster, så förlåt mig! För jag ä-älskar ju dig!” Tuttan 
 

 

Scen 3 Melodi: Se farfar dansar gammelvals  
Maggan Ekholm spelar dragspel Kören sjunger 

Se farfar dansar gammal vals, 
se så’n stil han har. 
Han dansar samma gamla vals 
som i sin ungdoms da’r 
Han svävar som om han blott va tjugoett 
smidigt och lätt, nästan kokett 
och av beundran en susning det far 
genast från par till par. 
Se farfar dansar gammal vals, 
se så’n stil han har. 
Han dansar samma gamla vals 
som i sin ungdoms da’r 
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Scen 3 Melodi: Växeln hallå 
 

Tuttan solosång 
 
Växeln hallå, hallå, hallå, 
Växeln hallå, hallå. 
Fröken hallå, hallå, hallå, 
Koppla mig till……. 

 

Scen 4 Melodi: Jazzgossen  
Kören sjunger 

Jo, där kommer det en gosse, 
med en byxa som en rakkniv vass, 
mockaskorna har han på sej, 
och hans hobby är att dansa jazz. 
Han är slank och smärt som vidjan, 
han ler i mjugg, 
han har skärp om lilla midjan, 
i pannan lugg. 

Han som andra söta killar, 
målar tusch på sina ögon blå, 
på mustaschen ständigt pillar, 
lägger rätt varenda litet strå. 
Han på höga klackar trippar, 
som jazzexpert, 
och i små synkoper vippar, 
hans lilla stjärt, lilla stjärt, lilla stjärt. 
 

 

Scen 4 Melodi: Just a gigolo  
 

Orkestern spelar instrumental 

Ev Solosång Penttii 
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Scen 5 Melodi: Michelangelo 
Tuttan solosång 
 

Har försökt och fånga bilden jag vill ha av dej                  (rad 1, 2,3 och 15 egen text) 
Fast hur jag än försöker så vill det inte lyckats mej  
Bilden den saknar ju skärpa och stil  
Och gör inte rättvisa åt din profil  
En tanke når mej långt ifrån  
Jag slår mej ner vid min telefon  
 
Michelangelo, kan du svara på  
Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen  
Michelangelo, men så svara då  
Kan du komma hit och ta med stafflit  
Och måla av min vän, oh, oh, oh  
 
Om man skulle visa hela världen hur du ler  
Så skulle Mona-Lisa be om att få plockas ner  
Du skulle ta hennes plats som legend  
Med din snygga musche blir du lika känd 
Så mästaren nånstans ifrån  
Var snäll och svara i telefon  
 
Michelangelo, kan du svara på  
Hur du gjorde dom alla tavlor som blev historia sen  
Michelangelo, men så svara då  
Kan du komma hit och ta med stafflit  
Och måla av min vän  
 
Woh oh oh 
Du skulle ta hennes plats som legend  
Med din snygga musche blir du lika känd 
Så mästaren nånstans ifrån  
Var snäll och svara i telefon  
 
Michelangelo, men så svara då  
Michelangelo, men så svara då!!!! 
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Scen 6 Melodi: Metodisterna protesterar 
 
Kören sjunger refräng 
 
Metodisterna protesterar  
Vi värnar vår ungdoms dygd  
Låt sedlighet få råda 
här i vår egen bygd.  
 

Zackarias Höök 
Vi, metodistmissionärer, har samlats här idag för att förkunna Herrens ord och återställa ett 
gudfruktigt leverne här i bygden.  
Överklassens dekadens och förgörande inflytande har nu gått alldeles för långt och blivit så 
eländigt att VI MÅSTE agera.  
Ja, eländes, elände! (fru Höök)  
 
Sjungs refräng 
 

Zackarias Höök 
Vi metodistmissionärer kräver att allt syndigt leverne omedelbart upphör och:  
För det första: Totalt förbud mot obscena aktiviteter innan och utanför äktenskapet!  
Och inom också! 
För det andra: Stoppa all hembränning! Inga nubbar till sillen! 
Och för det tredje: Kortspel och dobbleri måste förbjudas. Det är ett Satans påfund som lockar 
ungdomen i fördärvet och leder bara till elände!  
Ja, eländes, elände! (fru Höök)   
 
Sjungs refräng 
 
 

Zackarias Höök 
Vi metodistmissionärer kräver att ALLA går i kyrkan på söndagarna.  
Och vi måste förbjuda korta kjolar, vågade urringningar och åtsittande byxor.  
Förbjud ögontusch och läppstift – på både kvinnor och män!  
Det leder bara till elände.  
Ja, eländes, elände! (fru Höök) 
 
. Sjungs minst 2 gånger, gärna i stämmor 
Metodisterna protesterar  
Vi värnar vår ungdoms dygd  
Låt sedlighet få råda 
här i vår egen bygd.  
 

  



Franska kort manus 2018 

Version manus - 2018-06-17 Sid 76 

Scen 6 Melodi: Bättre och bättre dag för dag 
 

Kör och Orkester 

Bättre och bättre dag för dag, 
Bättre och bättre dag för dag. 
Bara glädje hjärtat rymmer, 
Strunt i sorgerna och alla bekymmer! 
Om än ställningen är svag, så sjung med välbehag: 
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! 
Det går bättre och bättre dag för dag 

 

Scen 7 Melodi: Huvud, axlar knän och tår 
 

Gymnastikföreningen / Kören a ca pella 

Huvud, axlar, upp och stå; första versen för att få publiken med sig 
upp och stå. 
Huvud, axlar, upp och stå; 
upp och stå. 
Ögon, öron, kinden klappen får. 
Huvud, axlar, upp och stå; 
upp och stå. 

Huvud, axlar, knän och tår; 
knän och tår. 
Huvud, axlar, knän och tår; 
knän och tår. 
Ögon, öron, kinden klappen får. 
Huvud, axlar, knän och tår; 
knän och tår. 
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Scen7 Melodi: Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen 
 

Orkestern spelar upp, Tuttan solo vers o Kören sjunger refr 

 

Upp till ett sporthotell, bland våra höga fjäll  
Vi ställde färden för att roa oss en påsk.  
Ty vi i pressen såg, där är moralen låg,  
Och man besväras ej av hämningar och pjosk.  
Vi utan skidor va´, men de´va´lika bra,  
Ty sådant där är blott i vägen tycker vi.  
Ett pensionat vi fann, där alla gäster brann,  
Av längtan att få börja flirta med varann. 
  
Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen,  Refr kören sjunger med 
Och över vidderna man tydligt hörde smällen,  
När någon sportklädd matrona fick i backen en "skjuss",  
Så hon fick purpurröda märken på sin stuss.  
För den som hörsammat den sportiga apellen,  
Är det så hälsosamt och stärkande i fjällen.  
Det står en doft av svett och slit,  
och alla har en god aptit,  
och länsar smörgåsbordet på varenda bit.  
 
Från huvudstaden kom, där upp ett sällskap som bestod av stjärnor från fru filmias parnass.  
Och när som divorna, fick syn på drivorna.  
Så skrek dom till: "Åh, herregud, så mycket glass"!  repliken sjungs av kör 
Champangekorkar small, varenda gäst var knall,  
När fram få förmiddan vi raglade till lunch. 
I fullt delirium, vi gick från rum till rum.  
Och alla möblerna fernissades med punsch.  
 
Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen.  Refr kören sjunger med 
Fast man får blåmärken på åtskilliga ställen.  
Vi börja´ dagen med en cocktail gjord på vermouth och gin.  
Det är av sådana som solbrännan blir fin.  
Vi konstatera´ när vi satt omkring putellen.  
Att det är så hälsosamt och stärkande i fjällen.  
Och ska vi någonsin förflytta oss till Åreskutans topp,  
Så måste kyparen ta baren med sig opp. 

 

  



Franska kort manus 2018 

Version manus - 2018-06-17 Sid 78 

Scen 8 Melodi: Moster Ingeborg  
 

Maggan E kommer in med sitt dragspel 
Barnen sjunger verserna själva, kör och publik är med i verserna 

Vi har en tjusig moster 
Som heter Ingeborg 
Vi härmar hennes gester 
När hon går på stadens torg 

1. Och så vajar fjädern 

Och fjädern vajar så 

Och så vajar fjädern 

Och fjädern vajar så 

2. Hatten 

3. Muffen 

4. Moster 

 

Scen 10 Melodi: Flirtige Curt 
 
Curt solosång ihop med piano 

Jag heter Curt och jag är charmör på heltid. 
Varje kvinna är intressant för mig…och man. 
Jag är charmör 
En sån som går och flirtar. 
Och när jag flirtar 
Säger ingen nej till mig! 
Dem säger ja! 
Jag flirtar väldigt bra. 
 
Jag har så fina trick 
Här finns något I min blick. 
När jag lyfter upp mot skyn, 
Mitt vänstra ögonbryn. 
Mitt öga flirtar till, 
Sen gör jag vad jag vill! 
Ja, jag kan flirta jag! 
Och jag flirtar bra! Flirt flirt 
 
Mulli mulli mu... 
 
Ni känner säkert alla till, 
Tony Curtis 
Med krulligt hår och vita tänder, lik som jag! 
Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis! 
En snobb som jobbar med kvinnornas behag. 
Dom säger ja! 
Jag flirtar väldigt bra! 
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Först en supé för två, 
Champagne och kabeljo. 
Och så lite kaviar. 
Det tror jag nog vi tar! 
Jag ser bak tända ljus, 
En genomskinlig blus. 
Mitt öga flirtar till, 
Flirt, flirt, flirt  
 
Lajlalada la la la la... 
 
Och i min dans 
 med skinkorna hoptryckta. 
Som en trofé  
går jag från famn till famn. 
Ja, när jag dansar  
så blir alla som förryckta. 
Och i salongerna 
 så viskar dom mitt namn  
CURT, CURT, CURT! 
För jag säger ja! 
Jag flirtar väldigt bra! 
 
Dom säger: Jag är kär. 
Jag svarar: Samma här. 
Ni är så skön, min man. 
Jag knäpper upp där fram! 
Ni har så härlig smak. 
Jag knäpper upp där bak! 
Jag tror jag älskar er. 
Då åker kjolen ner! 
Jag är en törstig karl. 
Då åker skorna av. 
Sen går min högra hand, 
Till hennes BH-band! 
Bandet har resår, 
Dra ut så långt det går. 
Så det blir en katapult, 
När det dragits ut för fullt. 
Jag skrattar HAHA! 
Och sedan släpper jag! 
Hörde ett hiskeligt tjut. 
Genom fönstret far hon ut! 
Jag ropar flyg och far! 
Jag står med BH:n kvar. 
Så har jag fått det som jag vill. 
JAG HAR FÅTT EN BH TILL! 
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Scen 10 Melodi: Je ne regrette rien 
 

Curt o Orkester inledning 

Non, rien de rien, non, je ne regrette rien 

 

 

Scen 11 Melodi: Varför är det ingen is till punchen? 
 

Kören och Brukspatron som sjunger solo i refr. 

Herr Sederholm i fåtöljen satt och snarkade liksom så, Kören 
efter att ha på Bruket slitit för hustru och döttrar två  
vaknade upp och gäspa stort och fann hela huset tomt, 
njöt av sin ensamhet, 
frigjord från allt förtret. 

Sträckte sig över magen, tog sitt punschglas uti sin hand,  Kören 
ämnade skåla med sig själv för Kung och för Fosterland. 
Fann hela kylarn torr och tom och punschen så gott som varm. 
Fällde monokeln i sin harm 
och vråla: 

Varför är det ingen is till punschen? Brukspatron går fram till scenkanten, sjunger argt! 
Varför är det ingen is till punschen? 
Varför är det ingen is till punschen? 

Detta hände sig på den goda tiden,  Kören 
den gamla goda tiden 
då landet var en enda lycklig – 
Skål Moder Svea! – 
idyll. 
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Scen 11 Melodi: Charleston  
 

Orkestern börjar spela  

Alla sjunger på slutet 

Melodi: Charleston  
Pa-ris, Pa-ris 
Vi åker till Pa-ris. 
Dan-sar Charle-ston 
på vårt Nävekvarns eget vis. 

Pa-ris, Pa-ris 
Vi åker till Pa-ris. 
Vi dansar nu, 
Båd´ man och fru, 
på detta sätt 
sätt foten rätt. 

Sista gången 

Pa-ris, 
Vi åker till Pa-ris 
och hämtar hem guldpris 
till vårt Nävekva-a-arn! 

 


