
Akt 3 Påskeaften
(ståk&styr)

Elisabeth- Hva er det som foregår?

Hans- Rene ser ut til å ha falt ned trappen. Helvete. Elise kommer til å kverke oss om han er 

skadd.

Nini-Rene! Hva er det som har skjedd?

Eva-Ikke rør ham. Ryggen kan være brukket.

Rene-Au.

Inge- Jeg ringer etter sykebil.

Rene- Noen dyttet meg ned trappen.

Elisabeth-Det er jo ingen vits i å ringe etter en bil? Det må da gå mye raskere for en av oss å 

kjøre ham ned til sykehuset.

Einar jr. -God ide. Jeg kan gjøre det. Jeg er jo vert.

Eva-Ingen forlater dette huset. Hva sa du? Var det noen som dyttet deg? Så du hvem det var?

Rene- Aner ikke. Jeg skulle bare ned for å finne noe mat og så kjente jeg et hardt skubb i ryggen.

Ursula- Å fy søren.

Inge- Da ringer jeg etter den sykebilen, jeg.

(lyd av ambulanse, skritt i snø)

Hans-Så så, det er ikke sikkert armen var brukket engang. 

Nini-(snufsete) Men hvem ville gjøre noe sånt?

Elisabeth-Noen som ville ha ham vekk, antar jeg. På den ene eller andre måten. Kom, det er best 

vi får oss litt søvn. Hvem vet hva morgendagen bringer.



(artig vignett, urolige skritt)

Julie- Ro deg nå ned Einar. Hva er du så nervøs for?

Einar jr. Jeg liker ikke at disse politifolkene driver og spør om alt mulige familiegreier. Det har 

vel ingenting med min fars død å gjøre? Vet du hva hun politikvinnen spurte meg om i går 

aftens? Om min far hadde noen fiender. Selvfølgelig hadde han det. Man kan jo ikke lage omelett 

uten å brekke noen bein. Men at noen av oss...

Julie- Men det er jo ikke så rart at hun tror det. Jeg mener, hun kjenner jo ikke oss. Og hun 

kjente ikke din far.

Einar jr.- Hva mener du ikke så rart? Og hele måltidsplanen har gått helt i vasken. Alle bare 

driver inn og ut av kjøkkenet og spiser det de finner for godt. Jeg tror ikke en eneste bruker en 

serviett engang.

Julie- Så så. I kveld lager vi til påskelammet. Sånn som planlagt. ja, jeg kan dekke på til 

politifolkene også.

Einar jr-(puster dypt)-Ja. Det gjør vi (banker på døren) Kom inn.

Elisabeth- Morn. Vi, ja Inge og Nils og Ursula og meg, lurte på om det var noe vi kunne hjelpe 

til med.

Julie- Nei, vi klarer oss fint.

Elisabeth- Sikker? Ikke noe egg som skal kokes eller papirer å lete etter?

Einar jr.- Papirer?

Elisabeth-Ja, noe som har forsvunnet eller noe sånt. Du skjønner, noen hørte at du og 

gamlekaren kranglet på torsdagskvelden, om noe du absolutt ville se. Et papir eller lignende. Og 

vi bare lurte på om du hadde fått se det nå.

Einar jr.- Nå aner jeg virkelig ikke hva du snakker om.



Elisabeth- Testamentet din dott. Far hadde tatt med seg testamentet hit på hytta,  sikkert for å 

plage oss. Og nå er det borte. Nevøen din hørte dere kjekle om det kvelden han døde. Har du 

nevnt det for politifolkene?

Einar jr.-Jeg tror han må ha tatt feil. Det var nok noe annet. 

(høyt skrik fra Nini, løping)

Hans-Nini! Hva har hendt? Er alt i orden?

Nini-Å. Sånt oppstyr. Det var da ikke nødvendig at alle kom inn hit. Nei, jeg, jeg syntes bare jeg 

så en edderkopp, jeg.

Eva- Eddderkopp?

Nini-Ja, jeg beklager å ha skremt dere opp slik, men jeg kvakk sånn, forstår dere.

Nils- Jeg lager en kopp te til deg, jeg.

Nini-Å takk så snilt. Ja dere må virkelig beklage.

(mumling mens alle går ut.)

Nini (hvisker)- Å Elisabeth. Dagboken min.

Elisabeth-Hva?

Nini-Dagboken min er borte. 

Elisabeth-Har du en dagbok?

Nini-Ja, det har jeg. Og jeg skriver alt i den.

Elisabeth-Alt?

Nini-Ja.

Elisabeth-Uffda.

Nini-Ja. Og...du vet hvordan det er. Man vil jo ikke være utrivelig eller snakke stygt om noen. 

Men av og til kan man bli så frustrert. Og da er det godt å ha et utløp som er, ja, harmløst.

Elisabeth-Vent, du mener at du har skrevet ting om folk her som du ikke vil skal komme ut.



Nini-Uff ja. Det er jo skrekkelig å måtte si det, men kanskje særlig om ....

Elisabeth-Om min far?

Nini-(gråtkvalt)-Jaa.

Elisabeth-Oisann. Da er det vel best vi finner den igjen. Når så du den sist?

Nini- I går kveld. Jeg satt og skrev i den da, ja da Rene datt og alle løp til og da jeg kom tilbake 

var jeg så skjelven at jeg ikke la merke til stort. Du Elisabeth? Du er ikke sur på meg vel? Jeg 

mener...

Elisabeth-Sur? Nei, ærlig talt litt lettet. Jeg begynte nesten å tro at du var et sånt fromt grauthue 

som du virker.

Nini-Å.

(musikk, telefon ringer)

Eva-Inspektør Anholdt goddag.

Nordquist(på telefon) Ja morn. Det gjaldt de sjokoladene.

Eva-(håpefullt)Ja?

Nordquist-Ja, de er helt ok. Fins ikke spor av gift i dem.  Bortsett fra at den ene har bananfyll, 

som er en uhyrlighet i seg selv.

Eva-Men ingen gift?

Nordquist-Nix.

Eva-Faen da. Kan giften ha vært i en av de sjokoladene han har spist?

Nordquist-Det kunne den ha vært. Men innholdet i magesekken viser ikke spor av gift heller.

Eva-Svarte. Takk skal du ha. Men ring igjen så fort som mulig om du skulle oppdage noe mer. 

Jeg vil bort fra dette galehuset.



(musikk)

Ursula- Sitter du her og drikker igjen

Nils-Vel det er jo ikke stort annet å ta seg til. Middagen er forresten klar snart.

Ursula-Fantastisk, jeg kunne spist en hest.

Nils-Synd, for det blir lam.

Ursula-Haha. Hvor er alle de andre?

Nils-Aner ikke. Hun dektektiven har forskanset seg inne på arbeidsværelset. Leter vel etter 

sigarettsneiper av mystiske merker og spor i tapetet eller noe. Resten driver vel rundt med sitt.

Ursula-Har du hørt om et spøkelse som skulle være her?

Nils-Her? Nå?

Ursula- En isfisker som skal gå igjen på tomten der denne hytten er bygd. Har du hørt noen 

historier om det?

Nils-Nei. Hvor har du hørt det?

Ursula-Det var Nini og Hans som snakket om det i går. Nini sa at bestemor hadde sett ham, så 

jeg tenkte at kanskje...

Julie-Maten er klar, dere.

Ursula-Flott.

(generell ståk og mumling mens folk setter seg til bords)

Einar jr.-Men aperitifen...jeg henter vinen i alle fall.

Julie-Sånn, da var alle på plass. Da skal bare jeg hente steken. Bare begynn å forsyn dere, vi kan 

vel løsne litt på formene, omstendighetene tatt i betraktning. 

(skritt, lavt prat, klirr av bestikk, skritt, noe fastere)

Julie-Den er vekk!



Einar jr- (trekker opp kork)Hva sa du kjære?

Julie-Den er vekk. Lammesteken er vekk. Jeg skjønner det ikke.

Einar jr. - Du har ikke bare satt den i varmeskapet, da?

Julie-Nei, jeg hadde satt den på benken for å ta den inn, den var der i sted da jeg kom ut, men nå 

er den borte.

(generelt bråk og skrap av stoler)

Einar jr.-Neinei, bli sittende. Jeg går og leter.(hurtige og faste skritt) Vekk?

Julie-Ja, du ser jo det. borte vekk. Jeg syns dette er uhyggelig, Einar. Noen må jo ha tatt den. 

Tenk om...

(ståk og støy)

Einar jr.-Jeg sa jo at dere skulle bli sittende.

Nils-Er den virkelig forsvunnet?

Elisabeth- Ser slik ut. Ting driver visst og forsvinner her i huset. Men det fins poteter, rosenkål 

og gulerøtter der ute, og de har jeg tenkt å spise nå.

(skritt. musikkvignett, avdempet mumling)

Nini-Ja, tusen takk for maten. Det var virkelig nydeling. Man merket jo nesten ikke at kjøttet 

manglet når det var så mye godt tilbehør.

Inge- Det er det jeg sier. Folk spiser altfor mye kjøtt.

Hans-Jasså. Det sier du. Det er ikke du som har stukket av med steken da? For å bevise et eller 

annet vegetarpoeng?

Nini-Nei men Hans. Men om dere vil ha meg unnskyldt så tror jeg at jeg må gå og legge meg 

ned litt. Jeg er så sliten, skjønner dere.

(mumling og høfilghetsfraser)

Einar jr.-Men altså, et lammelår forsvinner ikke av seg selv. Hva sier du, frøken Anholdt?



Julie-La det nå ligge, Einar.

Eva-Jeg tror det kan være verdt å være oppmerksom nå. Om det er slik at ting forsvinner kan det 

tyde på at det er flere her. Fins det noe uthus som står åpent eller lignende?

Julie-Du mener at det kan være noen fremmede som sniker rundt her?

Eva-Det er ikke så sannsynlig, men det bør ikke utelukkes.

Einar jr.- Men hva er det du sier? Da er det jo klart at det er den som sniker rundt her som 

har...som har...min far altså.

Eva-Nåja. Nå skal vi ikke forhaste oss.

Nils-Hvis det ikke er spøkelset da.

Elisabeth-Hva?

Nils-Er det ikke historier om en gammel fisker som går igjen her eller noe sånt?

Hans-Slutt og tøv. Har Nini skremt opp deg også nå? (telefon ringer, stolskraping) Unnskyld 

meg. Ja hallo

Elisabeth-Jeg går og ser til henne. Hun så litt pjusk ut.

(stolskraping og skritt)

Elisabeth-Nini? Nini, går det bra med deg? Nini? Hvor er du?( knirk av dør, mystiske lyder. mer 

bekymret)Hallo?

(mystiske lyder, tilrop og sånt)

Nini-Oi som du skremte meg.

Elisabeth-Nini. Hva gjør du inne på soverommet til Einar og Julie?

Nini-Nei, jeg. Dagboken min er jo vekk, så jeg tenkte...

Elisabeth-Du tenkte å benytte sjansen mens alle satt til bords fremdeles.

Nini-Jeg vil jo ikke mistenkeliggjøre noen ved å spørre dem, så jeg tenkte det var best å bare ta 

en liten titt uten at de fikk vite noe. Men du, se på dette.



Elisabeth-En konvolutt. Adressert til advokatfirmaet Sten, Sten, Sten og Strøhm. Avsender Einar 

Oldenberg senior. (river opp papir)

Nini-Men hva gjør du?

Elisabeth-Aha! Fant du dette inne hos Einar og Julie?

Nini-Ja nei jeg tenkte bare at, siden det var et brev fra din far og at siden han var død...

Elisabeth-Jeg Einar Olderberg den eldre, som er ved mine fulle fem...hoho! Dette sier vi ikke 

noe om til de andre på en stund. Jeg vil ta en prat med den inspektøren først.

(stemmer nede fra hallen)

Elisabeth- Hva er det nå da? Jeg gjemmer dette så lenge, så kan vi se til å finne dagboken din 

etterpå.

(skritt ned trappen, stemmer, Einar jr opprørt)

Elisabeth-Hva er det nå da?

Hans-Rene ringte nettopp fra sykehuset. Han er helt i orden. Det var bare en vrikket ankel. men 

han sa at han husket hvem som dyttet ham. Han kjente igjen dressjakken og losjeringen nemlig. 

Det var lilleeinar.

(dramatisk musikk som går over i mykere musikk peiskniting etc, vind blåser utenfor)

Ursula- Hei Nils. Gjemmer du deg også for alt styret?

Nils-Mhm. 

Ursula- Tror du virkelig at pappa dyttet Rene ned trappen?

Nils-Tja. Hvorfor ikke? Men det kan jo være han bare var klønete. Det er ikke sikkert det var 

med vilje.



Ursula- Hm. Og du trengte vel ikke nevne det om spøkelset ved middagen? Jeg følte meg så 

dum.

Nils-Hvorfor det? Jeg sa jo ingenting om deg. 

Ursula-Nei, men...uff.

Nils-Nå høres du nesten ut som tante Nini.

Ursula-Hm. Syns du ikke forresten det er litt pussig?

Nils-Hva da?

Ursula- Nei, at det alltid er hun som forteller slike historier, ja om gamle dager og om familien 

vår og slik. Det virker jo at hun vet mer om oss enn vi vet selv. 

Nils-De var vel ganske nære venner, hun og Elisabeth, når de vokste opp. Og faren deres døde jo 

tidlig, jeg har forstått det som at de tilbrakte en del tid hos vår familie. Altså, man skal jo ikke se 

bort fra at gamle Einar har hatt litt dårlig samvittighet også. Ja, de farløse barna til 

kompanjongen og moren som var ut og inn av sykehus. 

Ursula (forskrekket)-Hva er det der?

Nils-Hva er hva?

Ursula-Der ute. I snøen. Det er noe som beveger seg.(kort pause, vinduling) Det er noen der!

Nils-Det er vel bare Hans som er ute og røyker.

Ursula- Så langt fra huset?(mer avslappet)Ånei, det er Inge. Det ser ut som om han snakker i 

telefonen. Han er vel bare ute og leter etter dekning eller noe. Hm. Hva er det? (skummel musikk)

Inge? Inge!(frenetisk dunking på ruten, skriker)Inge! Se opp!

(skummel musikk, sluttvignett)


