
Akt fire, 1 påskedag

(mollstemt jazzversjon av påskemorgen slukker sorgen)

Julie-Mer kaffe noen?

Elisabeth-Jatakk

Inge-Au, au, au.

Nils-Hahaha.

Inge- Det er ikke morsomt. Jeg kunne fått hjernerystelse.

Nils- Kom igjen. Å få et lammelår i huet på påskeaften? Det er såvisst morsomt. Den 

forsvunnede stek kom i det minste til rette igjen.

Julie-Inge har rett. Det er ikke morsomt. Noen må jo ha kastet den steken. Jeg syns det er 

guffent. Det må jo være et eller annet sinnsykt menneske løs rundt her.

Eva-(slurper kaffe)Din mor har rett. Selv om handlingen er uskyldig nok, så kan motivet bak 

være mørkere.

Inge-Uskyldig?

Julie-Mer kaffe?

Eva-Neitakk. Og nå har vi vel gjort alt vi kan gjøre her, så dere kan reise ned til byen igjen. Ja, 

om det skulle vise seg å være en inntrenger løs, så kan nok det være best.

Julie-Har dere...vet dere noe mer om...

Eva-Om din svigerfar? Det er for tidlig å si noe sikkert. Men vi tar nok kontakt igjen i nær 

fremtid.

(høye stemmer høres ovenfra, rop og skrik og sånt)

Elisabeth-Nini!



(løping opp trapp)

Einar jr.-Gi meg det, sier jeg.

Nini-(gurgler og hoster)

Julie-Einar! Hva er du du gjør?

Einar jr.-(anstrengt) Jeg har funnet testamentet.

Elisabeth-Kom deg vekk fra henne.

Einar jr.-(river til seg papir)Aha!

Ursula- Hva er det som foregår?

Julie-Din far har visst funnet bestefar sitt testamente.

Nils-Skulle man sett. Men så les det opp da.

Einar jr.-Eh, nå burde vi vel hatt en advokat til stede...

Elisbeth-Tøv. Vi kan liksågodt ta det nå.(river til seg papir)

Einar jr.-Hei!

(dramatisk musikk)

Elisabeth-(kremter)Jeg, Einar Oldenberg senior, som er ved mine fulle fem og alt det der, vedtar 

herved at ved min død, skal alle mine akjser  i Oldenberg shipping og all min eiendom selges og 

alt overskuddet, samt mine likvide midler, skal bortsett fra pliktandelen til mine tre barn, gå til 

innstiftelsen av et fond. Fondet skal hete Einar Oldenberg (den eldres) minnefond og forvaltes av 

min datter Elisabeth Oldenberg og mitt barnebarn Inge Oldenberg. Øvrige vedtekter for fondet er 

alt sendt ut til forvalterne.

Einar jr.-Inge?

Elisabeth-Signert Einar Oldenberg (d.e.) også er det visst kokken og en eller annen Steinar som 

er vitne.

Einar jr.-Inge?!?



Julie-Så så. Vil du ha en sobril?

Einar jr- Sobril? Jeg vil ikke ha noe sobril. Jeg vil ha hodet til den bolsjeviken på et fat!

Eva-Sier du det?

Einar jr.-Ja, (kremter) billedlig såklart.

Eva-Dette er et alvorlig forhold. Det har vært et angrep på en person som viser seg å ha komt 

uventet godt ut av et arveoppgjør. Og du kjente til dette testamentet på forhånd?

Einar jr.-Det gjorde jeg såvisst ikke. Jeg tok riktignok konvolutten, men jeg åpnet den ikke. Og 

du! Du kjente til dette, hva?

Inge-Jo, nei. Jeg hadde nevnt ideen om et fond for veldedige formål, men akkurat Einars 

minnefond var vel ikke det jeg hadde tenkt meg. Og jeg visste ikke at han hadde bestemt seg. Jeg 

trodde han var mot ideen.

Einar jr.-Jasså? Det trodde du? Så derfor hastet det vel litt med å få ham presset til å skrive dette 

her hva og så få ham av veien hva?

Elisabeth-Ikke vær tåpelig, Einar. Og hvorfor gjemte du unna testamentet til å begynne med 

hva? Og hva gjorde du her hos Nini? Og hvorfor holdt du på å kvele henne da vi kom inn? Hva?

Einar jr.-Nei jeg ville bare...

Elisabeth-Det hadde vel passet deg best hvis det ikke var noe testamente i det hele tatt, hva? Og 

Nini hørte at du kranglet med gamleeinar på kvelden. Sikker på at det ikke var du som fikk det 

travelt med å få ham av veien?

Einar jr.-Hvah?

Elisabeth-Det passer jo utmerket. Og Julie var sykepleier før? Du kan jo ha planlagt dette i 

årevis. Fått tak i gift og ventet til det rette øyeblikket. Og så prøvd å kvitte deg med Rene fordi 

han så noe. Eller så trodde du at han så noe. Og du visste sikkert om at Inge kom til å arve.

Eva-Nå skal vi alle ta det med ro her. Og ingen får dra før jeg har tenkt.



Einar jr- Du kan da ikke bare holde oss her uten...

Eva-Har dere et bibliotek?

Einar jr.- Hva? Nei.

Eva-Søren. Da kan alle møtes i stuen nede om et kvarter. Dere skal snart få dra. Men jeg vil ha 

klarhet i et par ting først.

Einar jr,- Salongen. Det heter salongen.

(pausevignett)

(mulig rom for klokke)

(stemmer og kaffekoppklirr)

Eva-Greit. Da...hvor er din mann, Einar?

Julie- Han var like bak meg i trappen ned. Han må ha gått opp igjen.

Einar jr. (sliten)-Jeg er her. Og jeg tror du bør ta en titt på denne.

(slenger bok ned på bordet)

Nini(skriker)- Gi meg den boken!

(stolskraping, og skrik og fråding)

Eva- Nånå. I alle dager. Hva er dette? En dagbok?

Einar jr.-(fortsatt sliten)Ja. Jeg fant den da jeg lette etter testamentet. Det stemmer at jeg tok det 

fra min far sitt arbeidsværelse. Det var ikke så vanskelig i alt oppstyret. Jeg ville bare at en 

advokat skulle lese det før det ble kjent i familien. Men så forsvant det. Og så, ja så begynte jeg 

å se gjennom rommene til de andre. Og så fant jeg denne...

Nini- Hva? Men den forsvant jo før...

Einar jr.-Inne hos Elisabeth.



(generelle gisp)

Nini-Elisabeth?

Elisabeth-Ja. Jeg...Jeg så at du satt og skrev i noe første kvelden. Og så ble jeg, vel nysgjerrig 

rett og slett. Selv om vi har kjent hverandre lenge så har jeg alltid følt at du holder igjen sider av 

deg selv. Så jeg snek meg inn og tok en titt. Og da så jeg jo...

Eva-(leser høyt)Kjære dagbok.

Nini-Gi meg den!

Einar jr,-Hopp til siste oppføring.

Eva-(blar, leser høyt) Kjære dagbok. Nå er det omsider over. Jeg har etter alle disse årene 

endelig fått hevnet min fars død. (generell gisping)Du vet jo at han aldri helt kom seg etter den 

verftsulykken som tok livet av så mange arbeidere. Og jeg vet godt at det var Einar sin grådighet 

som var skyld i at sikkerhetsrutinene var så dårlige den gangen. Likevel sluttet aldri min egen far 

å klandre seg selv for det. Men nå, omsider, har jeg gjordt det. Jeg måtte jo skynde meg, kjære 

dagbok, for det var jo tydelig for alle bortsett fra hans temmelig begrensede sønn at han ikke var 

frisk lenger. Og jeg kunne bare ikke la ham dø en naturlig død. Det ville bli for mye 

urettferdighet.

Hans-Men Nini...

Nini-Dere trodde jeg ikke visste det hva? Du og Elisabeth. Jeg vet at dere har rottet dere sammen 

mot meg for å holde sannheten skjult.

Hans-Vi, du virket så skjør. Men hvorfor? Hvordan?

Eva-Hvorfor er vel tydelig nok. Og det var sprøyten, ikke sant? Jeg lurte nemlig på hvorfor jeg 

ikke fant noen sprøyte på arbeidsværelset. En samvittighetsfull og forsiktig diabetiker som har 

satt til livs nesten et helt påskeegg tar selvfølgelig en insulinsprøyte etterpå. Og når giften ikke 

var i sjokoladen, er sprøyten det opplagte. Men det var ikke noen brukt sprøyte der. Og det var 



du som satte frem påskeegget også, ikke sant? For å forsikre deg om at han tok den sprøyten? Så 

du fikk ham i grunnen til å begå selvmord han også, akkurat som din far.(mumler) Snedig.

Nini-Jeg vil ha en advokat.

Hans-Men Rene da? Hvorfor skulle han si at det var Einar som dyttet ham om?

Einar jr.-Eh, fordi det var det. Ja, jeg mente jo ikke at gutten skulle bli skadet. Så mye. Jeg 

tenkte at han stod jo på snøbrett og var vant til å falle. Jeg ville bare ha et påskudd til å kjøre ned 

til sykehuset i byen. Ja, så jeg kunne levere fra meg testamentet i trygge hender.

Elisabeth-Din feige jævel.

Einar jr.-Eh. 

Ursula-Men lammesteken da?

Einar jr.-Jo...det var vel også meg. Altså. Jeg trodde at det var Elisabeth som hadde tatt 

testamentet. Ja, hun drev og insinuerte en masse greier om at jeg hadde stjålet det og så, da det 

forsvant, så var jeg sikker på at det var henne. Så jeg tenkte å skremme henne litt. Ja, det burde 

jo vært et hestehode..

Julie- Så du tok et lammelår i stedet? Er du ikke riktig klok?

Elisabeth-Beklager, Inge. Jeg visste ikke at du stod utenfor. Jeg ble bare så irritert da jeg kom 

inn på rommet mitt og fant et lammelår i sengen. Og så pælmet jeg det ut vinduet. Jeg er glad du 

ikke ble skadd.

Inge-Jo. Det er greit, tror jeg.

Nils-(oppgitt) Herregud.

Eva-(kremter)Nini Smith-Olsen. Du er herved anholdt for drapet på Einar Oldenberg. Den eldre.

Nini-Jeg? Nei, dette har vi snakket om før. Det er du som er Anholdt.

Eva-Jeg...arrrrgh!

(generell krangling og høyrøstet diskusjon, musikk)


