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Scene 1: UNO 

 (Publikum begynner å gå inn i salen. Det står en åpen Amerika-koffert på scenen. Opp av den står 
det et stativ med et dusjforheng. I dusjen skimter vi Uno som vasker seg.)  

U 1. Dusjlyd 

UNO 
La, la, la, la. (Generell synging i dusj) Sånn ja! Ferdig med det.  

( En arm henter håndkledet.) 

Å tørke, tørke, tørke!  ( Skrur av lyset og åpner forhenget med ryggen til. Snur seg) 

Ææææh! Næmmen jøss! Heisann! Ja, ja. Ååå, Det er så deilig dusje, syns dere 

ikke? Bare stå der og la vannet renne over seg. Mmmm. Trenger nesten ikke å gjøre 

noen ting, bare stå der og la vannet ta med seg all møkka! Og all trøttheten og 

grettenheten også. Og når man kommer ut så er man bare - ren og deilig! Utrolig hva 

litt vann kan få til ........ Men jeg kan ikke stå her og prate! Jeg skal nemlig spille 

forestilling i dag, og jeg må gjøre alt klart før publikum komer og det hadde jo vært litt 

pinlig om jeg ikk var klar og publikum satt og så på og….....  

........  Å......... Det er dere. Dere er publikum, ikke sant? Dette er jo litt pinlig. 

 (Begynner hurtig å gjøre scenen i stand mens han snakker.) 

 Ja, dere må virkelig be om unnskyldning, men dagens forestillingen er bitte, lite 

granne….. må bare rydde vekk dusjen, og……Ja altså, dette er min egen 

oppfinnelse! Jeg samler vann i denne og så når jeg skal dusje, så bare drar jeg i 

snora så korken løsner og så spruter det ut vann…. Oj sann! Det var virkelig ikke 

meningen. Beklager så meget! Jeg skal finne noe å tørke med… skal vi se, Har noen 

sett  håndkledet mitt? Åh, der ja! Åh. Klær! Eh unnskyld meg litte granne. 

(Går i dusjen og trekker for forheng. Kaster ut håndkleet.) 

Æ! Naken mann! (kler på seg) Á propos å vaske seg! Har dere hørt den om elgen 

som gikk ut i vannet og blei rein! Skjønte dere den? Han blei rein! Uti vannet!  

(Kommer fram uten bukser.) 
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Sånn! Da kan vi begynne! - Hva er det dere ler av nå da? Oi! Denne forestillingen er 

mye bedre med bukser! 

(går bak og kler på seg resten.) 

Vel, da vil jeg gi meg selv en litt mer verdig begynnelse. Klare? 

 (Fanfare)  Mine damer og herrer, ta vel imot! Den fantastiske, utrolige, atletiske, vakre 

og deilige – UNO!  Jeg heter altså Uno, og Uno er et ord som kommer fra verdens 

største land… nemlig utlandet og det betyr én! Også er jeg også kjent som ”Uno den 

Enestående”, fordi jeg er så enestående! Ja jeg er det.! Det er ikke bare skryt! Nei! 

Jeg kan bevise det! Se på meg nå  – hvem er jeg?  Ja riktig og hva betyr det? 

Nettopp og jeg er ikke sittende? Ergo, jeg er  Ene–stående! Jeg er enestående! Og 

nå er jeg: ene-sittende, og så enestående igjen! Å jeg er så god!  

 

Dere kjenner alle min fantastiske forestillingen  "Den Forferdelige Fortellingen om 

Fiolinspilleren Finagel og hans Redselsfulle Reise gjennom det Dype Berg til 

Sølvkongens Skinnende Silverslott."  Jaaaa! Vel dette stykket handler om det som 

skjedde lenge før Fiolinspilleren Finagel hadde sin ”Redselsfulle Reise”  Mine damer 

og herrer! La meg få presentere: 

”Den Foruroligende Forhistorien til Den Forferdelige Fortellingen om  
Fiolinspilleren Finagel og hans Redselsfulle Reise gjennom det Dype Berg til  

Sølvkongens Skinnende Silverslott, 
 

 - som skildrer det selsomme Sagnet om Selveste Silverdals Kongen, og Sølve den Sæle, 
hans Sønn  

og Striden de Stred mot den Forhatte Flokken av Fendelhorgformede 
Fryktens Figurer i Slaget om Silverdalen."  

 
Jaaaaaa! 
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Vel! Nå skal dere høre! For mange tusen år siden, i den magiske tidsalderen, da sto 

Sølvkongens Skinnende Silverslott opp av den glitrende Sølvsjøen, midt i det 

magiske riket, Silverdalen. Sola skinte alltid, den gangen, i Sølvkongens rike. Alle 

mennesker var glade og lykkelige, og den gamle Sølvkongen gikk nå egentlig bare 

og ventet på at Prinsen skulle bli gammel nok til å overta tronen.  

Men så skjedde det…. Ja, det var som noen kastet en skygge over Silverdalen.  

Først, begynte det å gå rykter om tunnelgreimer! Disse ekle små vesenene, med 

lysende røde øyne, som man trodde var utryddet fra verden, for lengst!  

De fleste bare lo av tunnelgreimryktene. Men det neste som skjedde var ikke bare 

rykter! Elven Sildre, Silverdalens livsnerve, som kom fossende ut av en hule oppe i 

Sølvfjellene, rant gjennom hele dalen, og fylte Sølvsjøen, sluttet bare å renne!  - ja, 

den tørket plutselig inn! Dette var en katastrofe! Sølvkongen kalte til seg verdens 

viseste vismenn og magiens merkeligste magikere, men ingen kunne få vannet 

tilbake. Vannet i Sølvsjøen minket for hver dag og snart begynte hele den frodige 

Dalen å visne og dø: avlingene sviktet, dyrene ble magrere og magrere, og med 

hungersnød, bredte håpløshet og frykt seg gjennom hele Silverdalen. 

Bortsett fra på ett sted! For, i fjellene, rett ved utspringet til den én gang så mektige 

Sildreelven, var det et bittelite slott. Og her bor helten i vår fortelling; 

PRINSEN 
Tittei! 

UNO 
 en ung gutt ved navn: prins Sølve -  

SØLVE 
Ta-ta! Jeg er helten! 

UNO 
- og han var like blid, til tross for vannmangelen 

 



Fendelhorgens Flokk 

  
 Side - 5 - 

SØLVE 
Ja! Ha, ha, ha! Jeg har laget en sang, vil dere høre. Den går som følger. 1, 2, 3 

  (Synger) Hele landet, mangler vann, det 

 er snart ingenting igjen!  Og da blir vi tørste! Hi, hi, hi! 

Kan dere hjelpe meg? 

(Osv. ad lib.) 

UNO 
Prinsens gode humør var til stor ergrelse for Prinsens verge,  

PRINSEN 
Å? 

UNO 
Ja. 

PRINSEN 
Men det var ikke min…. 

UNO 
Ja, ja, ja… Prinsens verge: Nesegrev Snasen-Nacen, med C. 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Tata! Ja… Det er meg… Applaus!   Sånn ja! 

UNO 
Og disse var de eneste to som bodde i det lille slottet ved fjellene. 

PRINSEN 
Ja, bare oss to! Hi hi hi, så gøy! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Grrrrrr! Må Deres Prinselighet alltid være i så godt humør! 

Vi driver tross alt og tørster i hjel her! Tør jeg be om en liten smule lidelse? 

SØLVE 
Hva? Au!  

SNASEN-NACEN-MED-C 
Sånn, ja! Deres Prinselighet! 
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SØLVE 
Lidelse? Men så lenge vi får vanntønna fra min Kong Pappa hver uke så går det jo 

bra!  

SNASEN-NACEN-MED-C 
Pøh! Den tønna er ikke stor! Og dessforutenlig, så er det nok snart slutt på den! For 

Sølvsjøen er nesten tom! (He – he – he!) Har jeg hørt! 

PRINSEN 
Da kan vi for eksempel….. Samle regnvann!  Ja, det kan vi! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Ja, hadde vi bare ikke bodd i ”den magiske Silverdalen, hvor solen alltid skinner”! 

SØLVE 
Ja, da må vi bare finne på noe annet! Alt går bare vi tar det med godt humør! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Humør! Jeg skal gi deg humør! Ta dette med godt humør! Og dette og dette! 

PRINSEN 
Au! Au! Au! 

FORTELLER 
Men akkurat da! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Hvafornoe? 

UNO 
Akkurat da hørte de en fanfare! 

PRINSEN 
Hør! Det er vanntønna som kommer! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Ja så sannelig. La oss gå. 

(Gjentar seg siden fanfaren ikke gir seg…)  

UNO 
Vanntønna kom hver uke, ja. Med ett mål med vann til hver person! 
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Scene 2: PRINSEN OG  SNASEN DELER VANN OG LEKER 

 

SNASEN-NACEN-MED-C (ute) 
Jeg henter måleglassene så kan du bære vanntønna, Deres Prinselighet. 

(Inn, setter bordet opp) Sånn! 

Så er det et mål til deg! Opp til streken! STOPP! 

Og så meg: Opp til streken. 

Kom igjen! Opp til streken! Du har jo så vidt dekket bunnen! 

Opp til streken, sa jeg. Jeg skal si stopp. STOPP! 

Sånn ja! Ta  vannet ditt, nå. Og ikke drikk opp alt på en gang! Husk at det skal vare 

en hel uke. (Prinsen går med vannet sitt.) 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Ja, dette holder vel i en uke, tenker jeg! 

PRINSEN 
Du, Snasen! Kan ikke vi leke? 

SNASEN-NACEN-MED-C  
Leke! Vi? Kommerikkepåtale! 

PRINSEN 
Au! Å, jo da! Vi kan leke sisten. Du har’n! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Nei. / Au! / Deres Prinselighet. Jeg skal… 

PRINSEN 
Titten på hjørnet? 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Nei! Hæ? Deres prinselighet? Deres prinselighet? 

PRINSEN 
Tittei! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Hæ? 



Fendelhorgens Flokk 

  
 Side - 8 - 

PRINSEN 
Tittei! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Hæ? 

(Slår og bommer gjentatte ganger. Prinsen opp på Snasen sitt bakhode) 

PRINSEN 
Tittei! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Hæ? Deres prinselighet? Deres prinselighet? 

PRINSEN 
Kyss klapp og klem, da! 

 Snasen-Nacen-med-c  

Nei / Au / Deres prinselighet! Jeg skal…  

PRINSEN 
Blinde bokk, da? Boksen går? Mitt skip er lastet med. Boksen kommer tilbake! Katt og 

mus! Paradis, da! Hoppe strikk! Sild i tønne! Tyven, tyven! Boksen drar på juleferie til 

Kanariøyene! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Nei, nei, nei, nei! Deres Prinselighet 

PRINSEN 
Au, au, au, au!  

SNASEN-NACEN-MED-C 
Vi kan ikke leke, Deres Prinselighet, for jeg har nemlig en kake!  

PRINSEN 
Å ....Vi kan ikke leke fordi du har en kake? 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Nettopp! Det sier jo seg selv! Jeg har en veldig viktig avtale i kveld. Derfor må jeg 

skynde meg på kjøkkenet, så jeg rekker å spise kaken min. Før jeg må gå! På min  

veldig hemmelige avtale! Sa jeg hemmelig? Jeg mente viktig! Min veldig viktig avtale. 
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Som ikke er noe hemmelig i det hele tatt! Nei! Bare at ingen må få vite om den! Nei! 

Så derfor kan jeg ikke leke.  Forstått! Adjø! 

Å. Forresten!  

(Kommer tilbake, slår Prinsen og går igjen) 
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Scene 3: TRAPPEN I SKAPET 

PRINSEN 
Au! Hmm. Hva skal jeg finne på nå, da? Er det noen av dere som kjenner noen leker 

for én person? Ikke? Ja, ja…. Jeg kan jo alltids gå på oppdagelsesferd i klesskapet 

mitt igjen! For det har jeg aldri gjort før – mer enn tre tusen ganger…  

UNO 
Så Prinsen går opp på rommet sitt, (Vipper opp lys og trekker for teppet) som er det 

øverste rommet i det høyeste tårnet på det lille slottet.  

Men når han går bort til skapet sitt - da skjer det noe underlig.  

Prinsen hører noe merkelig musikk i luften! Og når han åpner skapdøra finner han - 

ikke det vanlige klesskapet han er vant til, men ei trapp, som han aldri har sett før.  

PRINSEN 
Næææ! Den trappa her har jeg aldri sett før!  

UNO 
Og han lurer fært på hvor den fører hen! 

PRINSEN 
Og jeg lurer fært på hvor den fører hen! 

Uno 

 Spesielt siden han er øverst opp i det høyeste tårnet og det er ingenting over! 

 
PRINSEN 

Spesielt siden han er øverst opp i det høyeste tårnet og det er ingenting over! 

UNO 
Takk!  

PRINSEN 
Vær så god! 

UNO 
Dette må Prinsen finne ut av, så han begynner å gå opp trappen!  Prins Sølve går og 

går, men trappa viser seg å være mye lengre enn den  først hadde sett ut som. 
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PRINSEN 
Pust – pes! Denne trappa er mye lengre enn den så ut som. Pust – pes! 
(Prinsen stopper og peser trappa. Men filmen  stopper ikke. Han ser filmen.) Opps! 
 

UNO 
 Men han klatrer og klatrer – og tilslutt kommer han opp til toppen..... 

PRINSEN 
Puh! Endelig! 

UNO 
......og der ser han to nye trapper som går enda lenger oppover.  

PRINSEN 
Hva?  Mere trapper?  Det går jo ikke an! Nei, jeg går ned igjen!  

UNO 
A – a – a – a! Men Prinsen gir seg ikke – 

PRINSEN 
Ikke? 

UNO 
Nei! For du er jo helten! 

PRINSEN 
Å! Ja. 

UNO 
Så han må finne ut hvor trappene fører hen – 

PRINSEN 
Må jeg? 

UNO 
Ja! - så han velger en av trappene 

PRINSEN 
Skal vi se... hvilken skal jeg ta? Den.... eller den...? Kanskje den? Nei, den!  Den, 

eller den, eller den, eller den, eller den…etc. 

UNO 
Prinsen! Kom igjen, da! Velg! 
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PRINSEN 
Men jeg klarer ikke…. Hva syns dere? Den? Ok. Hvor mange synes den? Og hvor 

mange den? Ok, da tar jeg den! 

UNO 
Takk!  

PRINSEN 
Værs’god! 

UNO 
Så han begynner å klatre oppover igjen. Prinsen synes at denne trappen også var 

uventet lang men endelig når han toppen av trappa og der – ! 

PRINSEN 
Ja? 

UNO 
Ja, der ser han enda flere trapper!  

PRINSEN 
Hva! 

Masse trapper!  – et helt virvar av trapper! 

PRINSEN 
Åååååå! 

UNO 
Så begynner han å løpe –  

PRINSEN 
Løpe?! 

UNO 
Han begynner å løpe!  

FILM: TRAPPEROMMET 
  

(Film slutt: black out.) 
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UNO 
Til slutt har prinsen gått seg helt vill i den endeløse labyrinten av ganger, trapper og 

dører, og har ingen anelse om hvordan han skal komme seg tilbake til rommet sitt 

igjen.  

PRINSEN 
Det gjør ikke noe. Jeg vil bare ligge her, jeg….. 

UNO 
Plutselig hører han den underlige musikken, gjennom en av dørene. 
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Scene 4: DEN HVITE DAMEN 1 

(Den hvite Damen inn langsomt bare med eget lys) 
 
Han åpner døren og –  Ser inn i et underlig rom, med vegger som ser ut som de er 

laget av stjernehimmelen, med et vindu, hvor det henger en lampe som skinner som 

månen. Og i det rommet sitter det en vakker gammel Dame, kledd i Skinnende Hvitt 

og med langt, Sølvhvitt hår, som spinner på en lysende rokk.  

(Hun setter seg til og spinner.) 
 
Det merkelige er at det ser ut som rokken tom, og at Den Hvite Damen sitter og 

spinner på luft. 

Hun ber Prinsen stige på, og forteller ham at hun er hans Tipp – tipp – tipp Oldemor, 

og at hun er over to tusen år gammel!  

Hun forteller også om tråden hun spinner på. Hun sier den er spunnet av spindelvev 

og måneskinn og at den er så sterk, at den ikke kan brytes.  

 

”Denne tråden har jeg spunnet i gave til deg.” sier Den Hvite Damen og gir han 

tråden. ”Hvis du noen gang trenger det, så vil tråden hjelpe deg.”  
( Hun gir ham tråden.) 

Tilslutt takker Den Hvite Damen for besøket:. Så følger hun Prinsen til den riktige 

trappen og hun står og ser etter ham, mens han går ned. ”Du må bare komme 

tilbake, når du måtte ønske det.” roper hun, men når Prinsen snur seg for å se etter 

henne er båda Den Hvite Damen, og hele trappen i skapet forsvunnet, og han er 

trygt tilbake i skapet på rommet sitt.  

 

UNO (inn spisende kake) 
Å, unnskyld. Men mens dette har foregått har Snasen Nasen hatt mer enn nok tid til 

å spise opp kaken sin. 
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Scene 5: SNASEN-NACEN ALENE 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Mmmm, Skal si den kaken var god, Deres Prinselighet! Men nå må jeg simpelthen 

gå,  (roper)   Deres Prinselighet? Prins Sølve? Deres Prins Sølvelighet? Hvor har 

Deres Prinselighet gjort av Deres Prinselighet? Hvis ikke Deres Prinselighet kommer 

fram på røde rappen, blir det verst for Deres Prinselighet og for Deres Prinselighets 

prinselige rompe, Deres Prinselighet! Jeg har ikke tid til å leke gjemsel! Jeg har en 

veldig viktig avtale jeg må på! Dessuten har jeg sett deg, for lengst! Ja! Du kan bare 

komme fram, for jeg kan se deg helt tydelig! Ha! Nei. Hmm. Dere der! Barnepakk!  

Dere gjemmer ham! (går ut blant publikum og leter) Men han må jo være her et sted! 

Få se bak deg! Nei! Under genseren din, er han! Jeg ser det nok! Ååå. Hvor er hans 

prinselighet? 

PRINSEN 
Halloo! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Aha! Der er du! (slår) Ja, Deres Prinselighet lurte ikke meg! For jeg så Deres 

Prinselighet hele tiden! Så ut med det! Hvor så jeg Deres Prinselighet hele tiden?  

PRINSEN 
Eh, jeg har besøkt min tipp bestemamma – 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Hvem hvafornoe? 

PRINSEN 
Hun som bor oppe i tårnet,  

SNASEN-NACEN-MED-C 
For noe sludder! Her på slottet bor ingen andre en du og jeg, det vet Deres 

prinselighet godt! Og i hvert fall ikke noen bestemamma som tipper! Du har drømt! 

PRINSEN 
Nei, for se her! Jeg fikk denne av henne. 
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SNASEN-NACEN-MED-C 
Hva er det for noe? 

PRINSEN 
 En usynlige tråd! 

SNASEN-NACEN-MED-C 
Usynlig tråd – Jeg ser ikke noen usynlig tråd! 

PRINSEN 
Nei, for den er usynlig,vel! 

SNASEN-NACN-MED-C 
Jeg skal gi deg usynlig! (slår) Komme her og fortelle meg eventyr! Jeg skal gi deg 

eventyr! Jeg skal lære deg ….. Neimen – jeg må lære deg senere! Jeg er sent ute til 

min viktige avtale, så jeg må gå! Adjø! Eh forresten! 

(Han går) 

 
PRINSEN 

Au! Svært så ofte Snasen Nasen har hemmelige avtaler, for tiden? Vet dere hva! Jeg 

har lyst til å følge etter ham og se! God ide! Syns ikke dere det, og? Ja! (kikker ut 

døra) Kysten er klar! Ønsk meg lykke til, da!  

Han går inn mot skogen! Skal han møte et ekorn eller? 
 
 

UNO 
Og prinsen følger etter Snasen Nasen inn i den mørke skogen. 

 
(FØLGELAZZO)



Fendelhorgens Flokk 

  
 Side - 17 - 

SCENE 6 

PRINSEN FØLGER SNASEN

 

SNASEN 
Endelig! Elveutspringet! Helt tørt, du! Jeg lurer på hvor vannet er blitt av! Hi, hi, hi, hi!  

PRINSEN 
Næh! Snasen forsvant inn i hullet!  Uff! Den så skummel og mørk ut! Også så 

merkelige fotavtrykk det var her. Men jeg får vel kanskje ta.... bare en liten titt.......  – 

PRINSEN 
Æææ! Hva..hva..hva Hjelp! Et svært monster!  

UNO 
Så, så. Du ble bare litt forskrekka. Det var egentlig nokså lite. 

PRINSEN 
Hva..hva..hva var det? Mamma! Jeg vil hjem! 

UNO 
Og prinsen løper forskrekket, gjennom skogen hele veien tilbake til slottet. 

PRINSEN 
Løper? Hele veien? 

UNO 
Ja.  

Så kom igjen nå da! 
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(LØPESCENEN: PRINSEN TAR PAUSER ETC.)  
 
 

PRINSEN 
Sånn nå er vi framme? 

UNO 
Nei det er langt igjen ennå! 

(Uno kommer in uten prinsen) 

UNO 
Neimen! Prins Sølve! 

PRINSEN 
Jeg bare tok en liten pause, jeg! 

UNO 
Nei, kom igjen nå! 

PRINSEN 
Javel, da! 

Sånn! Hjemme! 

UNO 
Og Prinsen stanser ikke, men løper opp trappene, og han slutter ikke å løpe før han 

er trygt oppe hos Den Hvite Damen! 

PRINSEN 
Opp alle trappene? Løpe? Er du helt sikker? Jeg føler meg bedre allerede! 

UNO 
Kom igjen nå da! 
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Scene 6: DEN HVITE DAMEN 2  

 
UNO 

I det beroligende lyset fra måneskinnslampen fortelle Prins Sølve om alt som har 

skjedd, og den hvite damen lytter stille. 

Hun forteller Prinsen at det grusomme vesenet med de røde lysende øynene er en 

tunnelgrein og at de lever i store flokker under jorden av frykt for lyset. 

”Og hvis de først kommer inn i landet er alt håp ute for silverdalen”  sier den Hvite 

Damen og sier hun straks skal sende bud på prinsene far Selveste Sølvkongen.  

”Bare det ikke allerede er for sent”  

UNO 
Den dagen bestemmer Prins Sølve seg for å finne ut hva Tunnelgreimene gjør i 

Silverdalen.  

PRINSEN 
Nettopp! Og jeg vet hva jeg skal gjøre! I natt følger jeg etter Snasen, når han skal ha 

hemmelig avtale! Det gjør jeg! Også finner jeg ut alt sammen! For jeg er jo helten! 

UNO 
Nettopp. Men den natta, låser Herr Snasen Nasen Prins Sølve inne på værelset sitt 

før han går. Det værelset som er øverst oppe i det høyeste tårnet på slottet.  
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Scene 7:  SØLVE UNDERSØKER 

PRINSEN 
Å! Fillern! 

UNO 
Men vår helt vet råd. 

PRINSEN 
Gjør jeg?  

UNO 
 Ja! Du river opp lakenet sitt og knytter bitene sammen til en taustige – Og kaster den 

ut av vinduet  

PRINSEN 
Kaster den ut av vinduet!  …. Ja! Og så? 

UNO 
Ja, du må jo binde den fast!  

PRINSEN 

Å? Hva gjør jeg nå da?  

Uno 

Eh… Her! 

Prinsen 

Åh. Kult! Dette er bedre enn tusenfryyyyyyd. Ha, ha, det var gøy. 

UNO 
Vel nede, løper Prins Sølve oppover den bratte fjellsiden, - 

PRINSEN 
Løper? Nå igjen? 

UNO 
Ja, ja! Han går så raskt han klarer da, oppover den bratte fjellsiden, 

PRINSEN 
Takk! 

UNO 
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Vær så god! Og han stanser ikke før han kommer frem til det skumle hullet i fjellet.  

U farlig hull II 

PRINSEN 
Æh! Humle skullet! 

Der er det. Off! Det er fortsatt mørkt og skummelt. Nå vet jeg hva dere vil. Dere vil at 

jeg skal snu og gå hjem igjen. Takk for meg stykket er ferdig. Ikke sant?  

Hæ? Skal jeg gå inn. Ok da. Ønsk meg lykke til da. 

U tunnelen 
(Han går inn) 

 
SKYGGE 

 

PRINSEN 
Oj! Her var det jammen mørkt!  

Men heldigvis er ikke jeg noe r-r-redd fff-for m-mørket!  
 
Ææ! Hva var det!?  
 
Å, var det bare meg!  
 
Tar denne tunnellen aldri slutt eller?  
 
Og her deler den? Hvilken vei skal jeg gå nå da? Høyre eller venstre? Elle eller 
melle?  
 
 
Ææ! Det kommer noen! Hjælp! Jeg må gjemme meg! 

U klomp og fot 
(Prinsen gjemmer seg og kikker på) 
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Scene 8: PRINSEN FØLGER KLOMP OG FOT 

FOT 
Aiiii! 

KLOMP (I MØRKET) 
Au! Se deg for! 

FOT 
Se deg for sjæl, din drolt! Du krevler så sakte! 

KLOMP 
Au! Det er trangt her! Det er ikke mulig å krevle fortere! 

FOT 
Ja, ja,  ja! Alltid er det noe! Men så kom igjen da! Vi kommer for sent til det store 

møtet! Drolt! 

 KLOMP 
Au! Ja da, ikke mas!  

FOT 
Løp, drolt!  

KLOMP 
Au! 

PRINSEN 
Det store møtet! Det høres ut som noe jeg burde være med på! Jeg følger etter jeg!   

(Prinsen følger etter dem.)  
U tunnel à konglens sal 

Ojj ! Hør på det bråket! Det må være tusenvis av dem på det møtet!  Hadde jeg bare 

hatt et kikkehull et! Der! Det ser ut som en slags scene!  Jeg må prøve å komme meg 

nærmere…. 

Og foran scenen - Ææææ! Det er jo et helt hav av tunnelgreimer! Og - ? Hjælp! Nå 

starter det! Ææææ?   

( Luken til hula åpnes sakte.) 
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Scene 9: TUNNELGREIM KONGLENS MØTE  

(Lys opp på hulescenen – Snasen gjør entré) 

 
PRINSEN 

Men –, men –, det er jo - Snasen! Hva gjør han her? 

SNASEN/TUNNELGREIM KONGLEN  
Hva! O, mine gru-sssomme greimer!  Om alt går sssom planlagt, er det sssissste 

gang dere ssser meg i min ekle mennessske forkledning! For sssnart er natten 

kommet, da vi skal legge under ossss hele Ssssilverdalen!  

PRINSEN 
Silverdalen? 

SNASEN/TUNNELGREIM KONGLEN  
Hva? Det var ikke lett å sssstoppe Ssssildreelven og få denne proppen på plasssss. 

Men vi klarte det!  

PRINSEN 
Var det dem? 

SNASEN/TUNNELGREIM KONGLEN  
Og nå er tiden inne! De ssssiste tunnelene er ferdige, og mennessskene er utmattet 

av tørsssst! Ssså ssssov nå, min fryktelige flokk, få dere en god dags ssssøvn! For 

angrepet sssstarter når ssssolen sssvinner i morgen kveld!  

U jubel 

PRINSEN 
I morgen! De skal angripe hele Silverdalen i morgen! Hjelp! Jeg må gjøre noe! Jeg 

må få stoppet dem! Der er den proppen han snakka om, som stenger for Sildreelven. 

Hvis jeg hadde fått løs den hadde de druknet alle sammen! Men det hadde jeg og!  

Hadde jeg bare hatt et tau, eller…… næh! Selvfølgelig. Den usynlige tråden til Tipp 

tipp tipp bestemammaen min! Hadde jeg bare hatt en stein.. og knyte, knyte, knyt. 

Sånn! Lurer på hvor den steinen kom fra? Nå trenger jeg bare å komme meg ut! 
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SNASEN 
Hva gjør du her? 

PRINSEN 
Jeg er bare ute og går en tur. 

SNASEN 
Å, jasså! Jeg skal sssssørge for at du aldri ssslipper ut!  

Vakter! Våkn opp! Vakter! 

PRINSEN 
Nei! Vent! 

SNASEN 
Hva? 

PRINSEN 
Ikke vakter! 

SNASEN 
Ikke? 

PRINSEN 
Nei. Se bak deg, i stedet! 

SNASEN 
Bak meg? Sssss! Jeg faller ikke for det gamle triksset! Det sstår ingen bak meg! 

PRINSEN 
Jo der! 

SNASEN 
Hvor? 

(Ser bak seg. Prinsen stikker av) 
 
Men – Hva? Hvor ble han av? Ssssssss! Jaktgreimer! Fort! Sssstopp ham! Sssinker! 

Men sssså kom igjen! sssstopp ham! JAMENSÅKOMIGJENDA! FANG HAM!  

 
(Tunnelgreimvakter løper etter Prinsen) 

 
 

JAKTEN MUSIKK OG ANIMASJON I HULENE
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Scene 10: JAKTEN 

(Prinsen har kommet seg ut av tunnelene) 
 

PRINSEN 
Puh!  Ute! Her er jeg trygg! Ædda, bædda! Dere kan ikke komme ut på grunn av 

lyset, for det har min bestemamma sagt! Men det var da veldig mørkt lys i dag? Å! 

Det er fremdeles natt. Ææææ! Det er fremdeles natt! Der kommer de!!  

UNO 
Tilslutt har Prinsen gått seg helt vill i skogen. Han aner ikke hvordan han skal komme 

seg tilbake til slottet, men han er helt utmattet og orker ikke å løpe lengre....  

Tilslutt blir Prinsen fullstendig omringet av glefsende tunnelgreimer på alle kanter. 

PRINSEN 
Ææ! Hjelp! Mammaaaa! 

SNASEN 
Ja, nå har vi deg Deres Prinselighet. 

UNO 
Men akkurat da! 

SNASEN 
Hva er det nå da? 

UNO 
Da ser prinen plutselig en lysende kule i luften! 

SNASEN 
Hvafornoe! 

PRINSEN 
Næh! Det lampen til tipptipptipp bestemammaen min! 

SNASEN 
Hvafornoe? Å nei det sterke lyset. Æ! 
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UNO 
Den svevende kulen skinner sterkere og sterkere. Og den sender stråler av 

skinnende hvitt lys ned over Prinsen og Tunnelgreimene. 

Og de flykter fra det blendende hvite lyset, hals over hodet.  

Og Prins Sølve følger etter den skinnende Kolben der den lyser vei for ham gjennom 

skogen. Og den forsvinner ikke før sola står opp og Prinsen er trygt hjemme igjen.  

Prins Sølve han prøver å legge seg å sove den dagen mens han venter på at det skal 

bli kveld. Men selv om han har løpt hele natten klarer han ikke å få den minste blund 

på øyetav bare spenning. Men så er det endelig kveld og solen begynner å gå ned… 

PRINSEN 
Endelig! Nå er det kveld!  Og Tunnelgreimene er tilbake i tunnelene sine – alle 

sammen. Så nå! Nå kan jeg utføre min lure plan! Hi, hi! Se nå! Nå bare drar jeg i den 

usynlige snora – neimen! Hvor har jeg gjort av den? Er det noen som ser den 

usynlige snora mi?  Å, der var den! Så!  … Uff jeg klarer det ikke! ….ugghh!! En, to, 

tre! Uff det var tungt! Vil dere hjelpe meg kanskje? Ja. Da teller jeg til tre. En.. to… ja, 

er alle klare.etc. etc  En to og tre! 

UNO 
Og prinsen drar i snora, med litt hjelp.Og da begynner de å høre en voldsom rumling 

under bakken, som blir bare sterkere og sterkere og plutselig blir det stille, og så 

fosser det vann ut av hullet i fjellet og vannet flommer nedover fjellsiden og ur i 

sildreelven Og vannet fortsetter gjennom dalen og ut i Sølvsjøen. Og i vannet flyter 

det hundre tusenvis av druknede tunnelgreimer! 

Prinsen 

Hurra! Jeg klarte det. Jeg vant slaget om Silverdalen! Ja! Jeg sa jo jeg var helten! 

Uno 

Og slik hadde det seg at Prins Sølve vant slaget om silverdalen og alle 

tunnellgreimene druknet. 
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(Snasen dukker opp)  

PRINSEN 
Snasen? Men er ikke du død? Jeg mener …  så fint at du klarte deg! 

SNASEN 
HAAAAAAAA!!! Dette skal du få svi for, Deres Prinselighet!  

PRINSEN 
Men det er over! Du tapte, jeg vant! 

SNASEN 
Jeg kan ikke ta Silverdalen! Men jeg kan ta deg!!  

PRINSEN 
Meg? Men hva er vitsen med det, da? Snasen?  

SNASEN 
Hevn! HAAAAAAA!  

PRINSEN 
Men du kan ikke drepe meg! Jeg er helten! Helten kan ikke dø! 

SNASEN 
Å jasså! 

UNO 
Men akkurat da! 

SNASEN 
Hva er det nå da? 

PRINSEN 
Puh! 

(fanfare) 

UNO 
Akkurat da hører de en fanfare. 

SNASEN 
Sølvkongen?  

PRINSEN 
Pappa? 
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Scene 11: FINALE 

HEROLDEN (ute) 
Gjør plass for Selveste, Kongen over Silverdalen! Må jeg be om en aldri så liten 

applaus! 

(Kongen inn)  
KONGEN 

Prins Sølve! 

PRINSEN 
Kong Pappa! 

KONGEN 
Kom i mine armer min sønn............Eh, gi meg en kos på kinnet. Hva er det som har 

skjedd? Er du like hel?  (Spurte kongen) 

PRINSEN 
Jeg vant slaget om silverdalen og alle tunnellgreimene er døddruknet. Bortsett fra 

Snasen Nasen da  (Svarte prinsen) 

KONGEN 
Snasen Nasen? 
 

PRINSEN 
Ja, han er tunnelgreimsjefen, og han oppdaget meg - også ropte han ”Vakter” - også 

løp jeg - og dro i snora - også druknet de alle sammen! (Sa prinsen) 

KONGEN 
Det må jeg si! Du er en pris som er min krone verdig! I dag skal du få overta min 

trone! (sa Kongen) 

PRINSEN 
Hurra! (ropte prinsen) 

KONGEN 
For jeg har nemlig regjert i 500 år og trenger ferie! (fortsatte Kongen) Men Snasen 

Nasen, hvor er han? (spurte Kongen) 
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PRINSEN 
Jo, han prøver å stikke av! Han er der borte! (svarte Prinsen) 

KONGEN 
Å stopp der!  

SNASEN NASEN 
Å så godt deres majestet ser ut deres majestet. Jeg tror jeg bare trekker meg stille 

tilbake jeg deres majestet. (Sa Snasen Nasen) 

KONGEN 
Å, nei du!  

FORTELLER 
Også ropte han på vaktene sine. Og de  grep Snasen Nasen og kastet han ned på 

knærne foran kongen. Nå hadde det seg slik at sølvkongen var eksepsjonelt glad i 

fyrverkeri! Så vet dere hva han gjorde? Han tok og fylte rumpa til Snasen Nasen med 

dynamitt. Også tente han på.  

KONGEN 
Skal jeg ikke gjøre det, kanskje? Okay, da! Og da føyk Snasen-Nacen-med-c av 

gårde i en slik fart at han nesten ikke syntes. Og han kom aldri ned igjen. Nei, han 

måtte fortsette å knalle og prutte og fise i all evighet 

UNO 
Men Sølvkongen tok med seg Prins Sølve, og de la ut på reisen tilbake til 

Sølvkongens Skinnende Silverslott. Og over alt hvor de kom, gjennom hele landet var 

det jubel og glede over vannet som hadde kommet tilbake. På veien ble alle invitert 

med tilbake til Silverslottet hvor det ble feiret i mange dager. Og jubelen blant folket 

ville ingen ende ta. Hver kveld ble det sendt opp et fantastisk fyrverkeri som speilet 

seg i sølvsjøen. Og tilslutt ble dørene til Silverslottet åpnet slik at alle fikk se den 

høytidelige kroningsseremonien til den nye kongen av Silverdalen. Kong Sølve! 

(kronings seremoni) 
 

Takk for meg! 


