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Udvalgte scener (scene 3 og 14) fra manuskriptet 

 

Scene 3:  Lasse og Pelle får hyre på havnen 

Folkene fra skibet går fra borde og bliver mødt af en tolder. 

 

Tolder 

Kvinder og børn til højre! Mænd til venstre!   

 

Lasse Til tolderen idet han trækker Pelle med til venstre. 

Drengen er med mig. 

 

Tolder 

Vi har ikke hele dagen. 

Tag jeres papirer frem.  

Frem med jeres papirer. 

 

Pelle 

Far, far! Jorden har samme farve her som derhjemme … selvom det er et fremmed 

land. 

 



 

 

Lasse 

Jord har vel den farve som jord nu engang har.  

 

Pelle 

Hjemme i Tomelilla så jeg et landkort, hvor hvert land havde sin egen farve. Men 

det er altså løgn? 

 

Lasse 

Ja, det er det jo nok, Pelle. 

  

Lasse og Pelle står afsides og betragter menneskehandlen.  

 

Lasse 

Kan du se ham der? Han ser da flink ud. Skal vi prøve? 

 

Lasse går hen til en mand, vi ser ham tage hatten af og pege over mod Pelle. Så 

kommer han tilbage. Slukøret. 

 

Pelle 

Hvad med ham der? Han ligner en der godt kan lide børn. 

 

Lasse 

Tror du? 

 

Lasse går hen og præsenterer sig. Vi ser ham tage hatten af og pege over mod 

Pelle. Så kommer han tilbage. Slukøret. Havnen tømmes, til sidst er de alene 

tilbage på havnen.  

 

Lasse 

Man skal ikke  slå sig til tåls med det første det bedste, det har jeg altid sagt. Vi skal 



 

 

nok få plads et eller andet sted. 

Sjovt sprog, ikke? Har du hørt hvordan de tæller? Halvfjerds?! Tæller Halvtres, tres, 

halvfjerds, fjers ... 

 

Pelle 

Hvor længe skal vi vente her? 

 

Lasse 

Du bliver nødt til at være tålmodig. Sådan er det i de fremmede lande. Alt godt 

kommer til den der kan vente. 

 

Pelle 

Tænk hvis mor Bengta havde været med, men hun havde nok ikke brudt sig om 

sejlturen. Det gyngede for meget. 

 

Lasse 

Pelle, se efter tingene et øjeblik. Jeg vil lige høre mig for på kroen, om de tror der 

kommer flere forvaltere forbi i dag. Hører du? 

 

Pelle 

Ja. 

 

Lasse 

Du går ingen steder. 

 

Pelle 

Jeg skal nok blive her. 

 

Lasse 

Godt. 



 

 

 

Pelle 

Far? 

 

Lasse 

Ja. 

 

Pelle 

Jeg er sulten. 

 

Lasse 

Jeg tror der ligger lidt brød i bunden af kisten. 

Efterlader Pelle med kisten og sækken. 

 

Pelle hopper rundt på tønderne på havnen, mens han tæller på dansk 

Halvtreds, tres, halvfjerds, firs, halvfems, fems … 

Råber ind i en tom tønde. Halloooo … goddaaaag …  

Bornholm, her kommer Pelle Karlsson. 

Sætter sig over skrævs på en tønde. Pelle åbner kisten og tager en brødskorpe op 

som han spiser. Bagefter fisker han et rødt sjal op, som han vikler hænderne ind i. 

 

Pelle 

Du varmede altid mine hænder. 

 

Bengta kommer til syne bag ham. 

 

DU GAV MIG KRAFT 

 

Pelle 

Du var der og kunne hjælpe mig, 



 

 

gav mig vanter, når jeg frøs 

du var den, der altid trøsted’ mig, 

du holdt om mig, når jeg græd. 

Det var dig, som gav mig al min kraft, 

det var dig, som gjorde alt så varmt og lyst. 

Du var altid nær 

så nær som var du’n del af mig selv. 

 

Bengta 

Du var den, jeg længe vented’ på, 

den jeg end’lig fik til sidst, 

da jeg havde mistet alt mit håb 

blev jeg bønhørt af min Gud. 

Det var dig, som gav mig al min kraft, 

det var dig, som gjorde alt så varmt og lyst. 

Du var altid nær 

så nær som var du’n del af mig selv. 

 

Tænkte i min uforstand 

at vi to altid skulle følges ad. 

Skæbnen blev dog anderledes, 

død og sygdom skilte os, 

og jeg ønsker bare at den kraft, jeg ville gi’ 

er hos dig og hjælper dig i livet. 

I en kold og bister virk’lighed 

skal du skabe dig et liv. 

Lad så barnet som du har i dig 

altid blive i dit sind. 

 

Begge 



 

 

Det var dig, som gav mig al min kraft, 

det var dig, som gjorde alt så varmt og lyst. 

 

Bengta 

Du var altid nær ved mig, 

så inderligt nær ved mig. 

 

Pelle 

Du er altid nær, 

så mærkeligt nær ved mig. 

 

Begge 

Du var altid nær, 

så nær som var du’n del af mig selv. 

 

Pelle lægger sjalet fra sig og Bengta forvinder. 

Forvalteren fra Stengården kommer til syne; han betragter Pelle. 

 

Forvalteren 

Hvad fanden laver du her, knægt?   

 

Pelle 

Far! 

 

Forvalteren 

Jeg er ikke din far. 

 

Lasse kommer, man kan se han har drukket 

Pelle! Jeg er her. 

Til Forvalteren: 



 

 

Lasse Karlsson fra Kungstorpet. 

Vi er fra Tomelilla i Skåne. 

 

Forvalteren 

Og nu søger du en tjenesteplads? 

 

Lasse 

Netop. Det er lige det vi gør. Vi søger begge to. 

Vi vil tjene på samme gård, som hunden sagde til katten. 

 

Forvalteren 

Og hvad har I gjort af musen? 

Lasse forstår ikke hvad han hentyder til. 

Hvor har du konen? Din hustru. 

 

Lasse 

Hun er desværre ... 

 

Forvalteren 

Er du enkemand? Har drengen ingen mor? 

 

Lasse 

Nej, men han har mig. Før i tiden var jeg en god arbejdskarl her på øen. Og nu efter 

Bengta er gået bort så søger jeg – eller vi – lykken her igen. 

 

Forvalteren 

Er han stærk? 

 

Lasse 

Han har et godt bentøj. Har du ikke? 



 

 

Pelle begynder at springe frem og tilbage på kasserne i havnen for at demonstrere 

det. 

Han kan virkelig rende stærkt, når han er i det humør. 

 

Forvalteren 

Så han skal være forkarl? 

 

Lasse 

Forkarl? Pelle? Stolt. Ja, det skal han nok blive engang. 

 

Forvalteren 

Så … du er altså ikke hans farfar? 

 

Lasse 

For Gud og hver mands åsyn. Han er min søn. 

 

Forvalteren 

Så er der vel noget ved dig alligevel, hvis du er kommet til ham på ærlig vis.  

Forstår du hvad jeg siger? 

 

Lasse 

Ikke alt, det skal jeg ærligt indrømme. 

 

Forvalteren 

Drengen er mager. Han skal nok have lidt at spise først, hvis han skal klare arbejdet. 

 

Forvalteren 

Jeg giver dig 100 kroner om året som røgter og drengen må hjælpe til så godt han 

kan. 

 



 

 

Lasse 

100 kroner? For os begge to? 

 

Forvalteren 

For jer begge to. 

 

Lasse 

Lad gå da. Men du kan hilse husbonden og sige, at vi vil have et ordentlig kammer 

og fri om søndagen. 

 

Forvalteren ser Lasse tage en spids 

Søndagsfri? Jeg kan se du er glad for dansk brændevin. 

Det skal vi ikke have noget af på Stengården. 

Han tager flasken fra Lasse og smider den væk. 

Det skal nok gå, gamle mand! Du skal få rabarbergrød med peber på så snart du 

åbner munden. Vi har ikke tid til at stå her. Kommer du?  

 

Pelle tror det er mange penge 

Far! 100 kroner. 100 kroner på et år! 

 

Forvalteren 

Bare hør drengen. Det er ikke hver dag du får sådan et tilbud. 

Han begynder at gå. De følger efter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scene 14: Fru Kongstrup sender bud efter en cognacflaske 

Hos Fru Kongstrup. Jenny kommer ind, hun er meget bleg. 

 

Jenny 

Fruens te er klar. 

 

Fru Kongstrup stikker hende en lussing 

Har jeg ikke sagt, at hun skal neje. 

 

Jenny 

Undskyld, jeg glemte det. Går ud. Pelle kommer ind med en cognacflaske som han 

stiller på klaveret. 

 

Fru Kongstrup 

Tak Pelle. 

 

Pelle 

Værsgo. 

 

Fru Kongstrup 

Nej, du må ikke gå endnu. Du er vel ikke bange for mig? 

Er du forkølet? 

Tager et lommetørklæde frem og tørrer hans næse. 

 

Pelle 

Det er ikke så galt. 

 

Fru Kongstrup 

Savner han sin mor? 

 



 

 

Pelle 

Årh, far reparerer mit tøj. 

 

Fru Kongstrup 

Det kan være hun ikke var så sød mod Pelle? 

 

Pelle 

Hun var ikke glad da hun var syg og så er det bedst at blive befriet. Men nu gifter vi 

os snart igen, bare Lasse kan finde sig en passende kone. 

 

Fru Kongstrup 

Og så rejser I herfra? Du har det vist heller ikke så godt her. Nej, det har du ikke. 

Ingen har det godt her. Her bliver alt vendt til ulykke. 

 

Pelle 

Det er nok bare en gammel forbandelse. 

 

Fru Kongstrup 

Siger de sådan, folkene? Ja, ja, jeg har hørt det. Og om mig siger de, at jeg er en 

djævel. Bare fordi jeg holder af én eneste … og jeg ikke vil finde mig i at blive 

trampet på. 

 

Pelle 

Jeg skal vist ud at flytte køerne. 

 

Fru Kongstrup 

Nu er du jo bange for mig igen. 

 

Pelle 

Nej, men Forvalteren bliver vred hvis  - 



 

 

 

Fru Kongstrup 

Der er en hel time til endnu. Du er en god dreng. Hvis jeg havde fået en dreng skulle 

han have lignet dig. Vil du have et bolsje?  Byder ham på et bolsje. 

Sæt dig ned. Fortæl. Fortæl hvad folk på gården har sagt om mig i den her uge. 

 

Pelle med munden fuld af bolsjer 

De har sagt … de har sagt … at Fruen er en varulv om natten og har gebis på om 

dagen. 

 

Fru Kongstrup 

Jaså, har de sagt det? 

Hvad siger de så om min mand? At han er den flotteste mand på jorden? 

 

Pelle 

Nej, det tror jeg ikke. Må jeg … med hånden nede i bolsjeskålen. 

 

Fru Kongstrup 

Tag, bare tag. Hvad siger folkene ellers? 

 

Hr. Kongstrup er kommet ind og står bag dem. 

 

Hr. Kongstrup 

Folkene siger at Fruen drikker. Det er hvad de siger. 

Pelle gemmer cognacflasken under skjorten. 

Hvad er det du gemmer omme på ryggen, dreng? 

 

Pelle 

Ikke noget. 

 



 

 

Hr. Kongstrup 

Så må jeg hellere selv se efter. 

 

Pelle    

Det er bare en flaske. 

 

Hr. Kongstrup 

Kan du give mig den? 

 

Pelle 

Jeg må ikke vise den til nogen. 

 

Hr. Kongstrup 

Siger hvem? 

 

Pelle 

Siger Fruen. Det er bare lidt cognac. 

 

Hr. Kongstrup 

Giv mig nu flasken.   

Pelle giver ham flasken. 

Flink dreng. Du kan gå nu nu, stump. 

 

Fru Kongstrup 

Pelle går når jeg beder ham om det. 

Pelle ved ikke om han skal gå eller blive. 

Du tager den ikke fra mig! 

Ægteparret slås om flasken. 

 

Hr. Kongstrup 



 

 

Det kan du tro jeg gør. 

 

Fru Kongstrup 

Slip. Giv mig den. 

 

Hr. Kongstrup hælder flasken ud. Pelle er ved at gå, men Fru Kongstrup stopper 

ham. 

 

Fru Kongstrup 

Han skal være vidne til at min mand nægter mig de ting jeg har brug for. Sig det til 

dem, Pelle! Hører du! 

 

Hr. Kongstrup vrister Pelle fri af Fru Kongstrups tag 

Nu rækker det vist. 

 

 

  

 

 

 

  

 


