
To tekster fra forestillingen: 
1) 

Det er rolig i hytta i et øyeblikk  
Før  
Vilde slår til Philippa 
Sara slår til Susanna 
Johanne slår til Pernille 
Anders slår til Emma 
Erik sparker Josefine, 
mens Ariel lugger Erik 
Noah kommer etter hvert til Eriks unnsetning  
Pernille og Johanne går fra klorefight til bitch slapping  
Yvonne gråter 
Mens de som ikke har noe å gjøre finner noen å slå eller klore eller 
jokke på eller rive av klærne eller helle øl på eller kaste kake på 
eller knuse under et bordbein eller takle som i amerikansk fotball.  

Musikken vokser og slåsskampen blir større og større 
De bryter ut i synkron dans før de møtes  
tilbake i brytemølje før de spretter tilbake ut i dans før de fortsetter 
kampen.  

Det er et groteskt strippenummer hvor det flyr blod og kake.  

Det hele topper seg når Trond reiser seg og skriker “nok”.  
Alle faller om der de er og puster tungt. Slitne.  
Trond ser på den svette gjengen i et halvt minutt før han går tvers 
over scenen og forsvinner ut.  

Vi hører kun pusting fra gjengen. 

Men så, veldig forsiktig, vokser en tone fram.  
Josefine som har stått på stuebordet med hendene for ørene slipper 
sakte taket 
Før hun begynner å synge “Gressholmen” av Kristian Kristensen  

JOSEFINE (synger) 
TIDLIG PÅ SØNDAG, UT AV VÅRT LILLE HUS  
DRAR VI TIL STEDET DER VI GÅR EN TUR  
DER SER VI HAVET HVILE MOT FJELLAN  
UNDER EN HIMMEL DER SOLA BOR  

ANDERS 
(til Emma) Du, har du noen gang lurt på  
Hvis hunder kunne snakke, hadde de lest opp dikt da? 

ROBIN ALEXANDER ERIKSEN
To tekster fra «Kall det Kjærlighet»



EMMA  
Det har jeg aldri lurt på. 
Men det tror jeg de hadde. 
Har du noen gang lurt på 
Hvis du spiser en snøball, om litt av snøen blir i deg for alltid?  

YVONNE 
Jeg elsker snø. 
Hvis jeg sier navnet til noen mens det snør, så tror jeg de kan høre meg. Er det tullete?  

HENNIE 
Når jeg går i skogen, og tenker på noen, så tror jeg at trærne kan høre tankene mine.  

JOHANNE 
Har du noen gang sett på et tre og forstått at du vet hva det heter?  

Pernille går 
Vi ser henne senere utenfor  
På mobilen. Tinder 
Hun spiser pizza  

SARA 
Har du noen gang gått nedover gaten og luktet sigarettrøyk, og tenkt på fuglene som  
kanskje blir forvirret når de lukter den, og hvor vanskelig det må være å være en byfugl med all den 
røyken og forurensingen?  

JOHANNE  
HER ER DET STILLE 
HER TRENG VI INGEN ORD  
VI LAR BØLGAN 
SNAKKE FOR OSS 

JOHANNE & JOSEFINE & NIKO  
HER KAN VI LEKE  
HER KAN VI GLEMME  
HER KAN DU VÆRE  
NÅR VI MÅ DRA  

ERIK 
Har du stått på en bro og kjent luften mellom deg og bakken, og tenkt at det er den luften  
som faktisk holder deg oppe, og at broen ikke trenger å være der i det hele tatt?  

NOAH 
Jeg har høydeskrekk. Hadde du tatt meg imot hvis jeg falt fra denne sofaen?  

ERIK 
Hadde du skjøvet meg til siden hvis den trappen falt ned?  



NOAH 
Hadde trappen landet og støvlagt rommet eller spredd vingene og flydd av sted?  

ERIK 
Og hadde vi sittet på den da?  

NOAH 
Alle sammen...  

Tonen ligger fortsatt i bakgrunnen 

PHILIPPA & CAROLINE 
HER ER VI  

VILDE & SUSANNA 
HER ER VI  

KATRINE OG KRISTIN 
HER ER VI  

Parene repeterer “Her er vi”, det samme gjør de single 

PERNILLE 
32 år, reiseglad jente, ikke DTF  
Kan funke  

23 år, student, like koselige kvelder med vin og venner  
Kan funke  

25 år, økonom, ikke ute etter noe seriøst  
Kan funke  

ALLE 
FØR DET ER JULI, SOLA GÅR ALDRI NED  
MØRKET MÅ VIKE FØR LYSET I NORD  
E KUN MED KVERANDRE HER, OG HER VIL VI ALLTID VÆR  
GRESSHOLMEN PASSER PÅ VÅR KJÆRLIGHET  

PERNILLE 
Sofie, 23, english girl in Oslo  
Herregud...  

HENNIE & YVONNE 
SEINT PÅ SØNDAG, INNI VÅRT LILLE HUS  
LYKKELIG OG SMILE, OG MIMRE EN STUND  
DA SER VI HAVET HVILE MOT FJELLAN  
UNDER EN HIMMEL DER MINNAN BOR  



OOH OOH  

JOSEFINE 
UNDER EN HIMMEL  
DER MINNAN BOR  

Stillhet  

Trond dukker plutselig opp med en støvsuger og begynner å 
støvsuge øverst på scenen. Alle våkner til og begynner å samle 
tingene sine. Maria og Niko blir sittende på sofaen, eller de går ut 
av hytta og ned til stranda.  
 

2) 

SARA  
Det er bare vanskelig noen ganger  
fordi du vet hvordan jeg sliter meg ting  
og når jeg er sammen med deg 
så er jeg bare glad 
Men så gjør det meg også trist, fordi 
jeg vet at når jeg er sammen med deg, så  
kan jeg ikke faktisk være  
sammen med deg 
Og da har jeg liksom to følelser samtidig 
og det er som om de leker har’n inni meg 
og så blir jeg sinna på meg selv for at jeg føler det sånn 
og så blir jeg sinna på deg for at du får meg til å føle det sånn 
og så blir jeg sinna på meg selv for at jeg blir sinna på deg 
fordi det er ikke din feil at jeg føler det på denne måten 
det er bare det at du har hjulpet meg så mye, Noah 
og støttet meg når jeg har trengt det mest 
og jeg tror at du har blitt et slags anker for meg 
og det gjør at jeg bare vil tilbringe 
hvert øyeblikk, hver eneste dag sammen med deg 
og aldri miste deg 
og jeg vil kaste deg opp i lufta for å vise 
hvor mye jeg elsker deg 
og jeg vil trampe deg under støvelen min for å vise 
hvor mye jeg hater deg 
og jeg vil begrave meg selv i en kokong og bli forvandlet 
til en sommerfugl 
så jeg kan bryte meg ut derfra 
herfra 



og fly avgårde og ikke tenke på dette stedet 
eller folka her noengang igjen 
men så gjør det meg trist, for det er jo dere 
som skyver meg framover, og selv om jeg alltid føler meg ensom, 
hadde jeg vært så ensom uten deg, og det er grunnen til at jeg ikke ville si noe, fordi jeg vet at 
ingenting kan skje mellom oss, og nå kommer alt bare til å være kleint, og og og jeg hater dette. 
men ja, Noah. 
Jeg er forelsket i deg.  

NOAH  
Jeg vet.  



“EN KVELD VED HYTTA” – UTKAST AV ÅPNING *

En liten hytte

Ettermiddagssol skinner gjennom trærne

Det er et stort vindu på veggen av hytta og på 

innsiden kan man se hundre planter

Kanskje plantene til og med kommer ut av døra 

som er på venstre side, og gjør det vanskelig for 

folk å gå inn og ut.

På terrassen står det tre strandstoler

Alle har ulik farge

En høyttaler spiller musikk

kanskje klassisk,

men mest sannsynlig sentimantal indie

eller rap

En ung kvinne i en bryllupskjole kommer 

løpende inn

Hun ser seg om en stund

Som om hun ser etter noen 

Kanskje hun kikker inn gjennom døren

og bestemmer seg for å hente et glass vann,

men snubler i en plante når hun går inn
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Når hun kommer ut igjen drikker hun vannet

mens hun ser seg rundt

Står fortsatt rolig og snurrer vannet i munnen

Så gurgler hun det.

Og igjen

Og igjen 

Og igjen

Det er nok en parkbenk rett foran terrassen, så 

hun setter glasset sitt der

Så slipper hun ned håret

Tar et dypt innpust

Holder

Holder

Holder

Og slipper ut

Nå kjeder hun seg

Hun plukker opp en fiskestang og ser ned på 

vannet, men så bestemmer hun seg for at det 

ikke passer seg å fiske i en brudekjole

Hun gjør kanskje alt dette, eller s¨kanskje hun 

kommer inn

Slenger brudebuketten på en av stolene

Setter seg på parkbenkbordet og røyker en 

sigarett
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Uansett så endrer hun musikken til noe tungt og 

skrur opp volumet

Superhøyt

Etter en liten stund kommer en ung mann inn

Han har på seg shorts og en rutete skjorte

Han bærer en sekk med våt klesvask

Han er i telefonen med noen

Sjefen hans?

PETER
...og jeg synes ikke at det er noe vi trenger å tenke 
nei
nei jeg vet, men
ja, ikke sant
Ja
Ja, jeg skal fikse det
Null stress
Neida, det høres ut som en god ide
Jeg bare

Han ser den unge kvinnen

Hun ser på ham

Så smiler hun

Du, jeg må bare ordne noe her jeg
Kan jeg ringe deg snart?
Ok, topp, snakkes snart

Han legger på

Stillhet

Hei
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MARLINN
Hey

Hun kniser

De begge ler, på en måte

PETER
Hva
...
Eller
For en hyggelig overraskelse 
Kan jeg tilby deg noe å

MARLINN
Jeg drakk nettopp litt vann

PETER
Åh

MARLINN
Håper det er greit

PETER
Klart det

MARLINN (CONT'D)
Jeg bare

MARLINN (CONT'D)
Jeg var tørst

PETER
Ja, klart det 
Du har jo
...
Hva skjer a?
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MARLINN
Jeg vil helst ikke snakke om det

PETER
Ikke snakke om det
Det er
Eller
Det er jo helt tydelig en elefant i rommet

MARLINN
Vi er ute

PETER
Du skjønner hva jeg mener

MARLINN
Ja

Pause

PETER
Du vil ikke snakke om det

MARLINN
Jeg vil ikke snakke om det

Peter ser på henne i et øyeblikk og så går han 

inn i hytta

Mens han er der inne begynner Marlinn å bite 

negler

Etter en liten stund sier hun

MARLINN (CONT'D)
Åssen går det med Lisa?
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Etter en liten stund lener han seg ut av døren og 

ser på henne

Så

PETER
Du, ikke

MARLINN
Hva da?
Jeg spurte bare

PETER
Nei du spurte ikke bare
Du bare
Du bare
Du gjør sånn sånn

MARLINN
Hva da sånn?

PETER
Sånn som du gjør
Når du later som det ikke er en elefant i rommet med det er helt tydelig en jævla svær 
elefant i rommet og du bare stiller spørsmål og fortsetter å snkke som om alt er helt bra 
når det ikke er det

MARLINN
Er det sånn jeg gjør?

PETER
Ja
Ja, det er sånn du gjør
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MARLINN
Vet du hva
Kanskje jeg bare ikke skulle kommet hit

PETER
Det er jo helt åpenbart at du ikke skulle kommet hit!

MARLINN
Føkk deg

Hun går

PETER
Du
...
Vil du ha en øl?

Etter en stund kommer hun sakte inn igjen

Kanskje hun ser på bakken

Men hun går helt bort til Peter

Det er fint å se deg

Hun halvsmiler

Kom hit da

De omfavner hverandre

Lenge

MARLINN
Du sa noe om en øl?

PETER
Rett rundt hjørnet
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Han går inn for å hente ølen

Hun gjør et eller annet med håret

Når han kommer tilbake gir han henne en boks 

og de åpner en hver

Kanskje de dunker dem sammen

Jeg liker å tenke at de smiler av og til

MARLINN
Åh det var godt

PETER
Trengte du den?

MARLINN
Åh ja

Hun går for å sette seg på bordet

Etter et øyeblikk går han for å sette seg der også

De sitter der en stund

og stirrer ut i lufta

Drikker øl og ikke snakker

MARLINN (CONT'D)
Tenker du noen gang på hva som er det neste som skjer?

PETER
Åssen da?
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MARLINN
Liksom, hva skjer når du tar et valg
Hvor lenge kommer du til å lure på om det var riktig valg eller ikke
Hvor mye kommer dette valget til å endre meg
Kommer jeg til å endre meg i det hele tatt?
Hvorfor endrer jeg meg ikke, eller kan jeg ikke endre meg?
Er dette valget nødvendig for at det skal bli en endring
Vil jeg i det hele tatt endre meg?
Og hvis det ikke blir noen endring kommer ting bare til å fortsette å være som de er
Som de har vært
For alltid?
Men så
Tenker du alle de samme tankene
Når du fantaserer om hva som ville skjedd hvis du tok det andre valget
Eller hvis du aldri tok det valget
Så kanskje
Litt sånn uungåelig
Er vi støkk i en limbo hvor vi i all evighet skal lure på om vi har tatt riktig valg eller ikke
Selv om vi ikke tok et valg engang
For sånn egentlig er jo det også et valg
Så kanskje den eneste endringen vi kan være helt sikre på er den at tankene våre bare 
fortsetter å akkumulerer bekyrming for de endringene som aldri skjer på grunn av valg vi 
aldri tok

Det var vel det jeg mente med å tenke på hva som er det neste som skjer da

En spurv flyr forbi

PETER
Tror du at noen fugler har høydeskrekk?

MARLINN
Jeg tror at hvis en fugl faller så vet den alltid når den skal spre vingene igjen

PETER
Hva med pingviner?

MARLINN
Ja, pingviner har høydeskrekk
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PETER
Da jeg var barn
Hadde jeg en sånn gjentakende drøm
Der jeg fallt utfor et stup, og jeg fallt kjempelenge
Og jeg visste at i enden var det masse spisse steiner
Som bare ventet
På å spidde meg og rive kroppen min i filler
Og jeg mistet alltid pusten
Og klarte ikke å skrike
Men hver gang
Rett før jeg traff steinene
Våknet jeg

MARLINN
Har du fortsatt den drømmen?

PETER
Jeg tror alle mine mareritt kommer i dagdrømmene mine nå

Stillhet

Plutselig spretter Marlinn opp

MARLINN
Dans med meg

PETER
Hæ?

MARLINN
Dans med meg!

PETER
Nei
Det går bra
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MARLINN
Greit
Da danser jeg alene

Hun begynner å danse

Det er ikke noe musikk, med mindre det fortsatt 

spiller fra høyttaleren, men hun danser allikevel

Og dansen blir større og større

Og hun beveger seg mer og mer

Og kanskje kommer det etter hvert en oompa-

orkester gående forbi og de bestemmer seg for å 

akkompagnere dansingen

Og mens de spiller og hun danser

Stikker damen i nabohytten hodet ut av vinduet i 

annen etasje og begynner å synge – kanskje hun 

scatter med musikken

Og plantene i døråpningen og vinduet begynner 

også å danse

Og det hele blir til en stor fest, der Marlinn 

danser og drikker øl og kaster vann fra en bøtte 

på alle sammen, som gjør at plantene vokser og 

nabodamen synger enda høyere

Marlinn drar Peter opp fra der han sitter

Og de begynner å danse

og de ler og danser og ler og danser

Og kanskje en pingvis går over scenen, men 

ingen legger merke til det, fordi de alle danser 

og ler og drikker og kaster vann
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Og Peter og Marlinn danser tettere og tettere

Og spenningen stiger og de holder hverandre

Kanskje han løfter henne opp i armene sine

Og ansiktene deres er veldig nære mens de ser 

hverandre i øynene

Og mens orkesteret og nabodamen når et 

klimaks så kysser de

Et mykt kyss til å begynne med, som blir til et 

kyss mellom to elskere som aldri trodde de 

skulle se hverandre igjen

Det er ikke seksuelt

Det er nødvendig

Et kyss du aldri vil at tar slutt

Og så gjør det det

Peter senker Marlinn ned så føttene hennes 

treffer bakken, før han ser opp og ser Lisa ved 

siden av orkesteret

Som ser på dem

Marlinn snur seg og ser

Og alle stopper med det de holder på med

Bortsett fra den scattende nabodama som ikke 

har sett det ennå

Marlinn snur seg bort igjen

MARLINN (CONT'D)
Åh herregud

Lise vender og løper bort

Peter etter
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