
Folk og røvere i 
Kardemommeby  

   

MJ ´11 - Frit efter Thorbjørn Egner 



Alle byens borgere kommer frem på scenen mens intromusikken spiller. På forscenen 
stiller politimester Bastian sig stolt.  

Sporvognen kører frem til forscenen.  

Syversen:    Så er vi fremme ved endestationen. 

Skomageren:   Godmorgen syversen. Dine sko er færdige. Du kan hente dem 
    når du kommer forbi næste gang. 

Syversen:    Det var dejligt. Jeg har næsten også slidt dem her ned.  

Politimester Bastian:  Godmorgen Syversen. Godmorgen Skomager. Er det ikke en 
    dejlig dag.  

Alle samler sig og synger.  

Kardemommesangen 

Alle: 

Her i kardemomme er der vældig godt at bo.  
Alle har det dejligt,for her ta’r vi den med ro.  
Skomar’n laver danseskoog bager’n bager brød,  
og aftensolen maler byen rød.  

Ja, Kardemomme, hvor vi bor,  
den er den bedste by på jord,  
og politimester Bastian 
er verdens aller bedste mand.  

For vi har trommer og trompeter,  
hvis du trænger til en dans.  
Og kardemomme Byorkester 
spiller næsten uden stands.  

Hurra! Hurra! Hurra påny!  
Hurra for Kardemomme by!  

Politimester Bastian:   Kardemommeby må være den bedste by i hele verden. 
     Her er altid sådan en fred og ro.  

Bageren:     Hr. Politimester. Nu er den altså gal igen.  



Politimester Bastian:   Hvad mener du dog? 

Bageren:     Ja. Røverne har igen været i min butik. Og denne gang 
     har de taget alle honningkagerne.  

Politimester Bastian:   Dem allesammen?  

Bageren:     Ja. Der er kun krummerne tilbage.  

Politimester Bastian:  Hvor er det dog trist. Og nu fik jeg lige sådan lyst til  
     honningkage.    

Slagteren:     Hr. Politimester. Røverne har også været i min butik og 
     har taget 4 meter medisterpølse og et fad med finker.  

Politimester Bastian:   Åh, nej. Ikke den gode julemedister?  

Slagteren:     Jo. Lige præcis.  

Politimester Bastian:  Åh, nej. Og nu stod jeg pludselig og fik lyst til   
     julemedister.  

Bageren:     Du må gøre noget ved de røvere.  

Slagteren:     Det kan ikke være rigtigt at de bare kan komme og  
     snuppe fra min butik når bare de har lyst.  

Bageren:     Ja, og min butik. 

Politimester Bastian:   Men der er bare et lille problem som faktisk er et stort 
     problem.  

Politimesteren samler de nærmeste sammen om sig.  

Politimester Bastian:   Løven. 
 
Alle skælver lidt.  

Bageren:     Vi må spørge Tobias oppe i Tårnet.  

De går hen til Tobias.  

Bageren:     Godmorgen Tobias.  



Tobias:     Godmorgen alle sammen. Jeg er sådan set lige ved at 
     være klar med dagens vejrudsigt.  

Han kigger ud over byen.  

Tobias:     Den er helt sikker. Det bliver et aldeles fremragende vejr 
     i dag.  

Politimester Bastian:   Det var dog dejligt. Men Tobias vi har et  
     problem. Røverne har været her igen. 
 
Bageren:     Og de har røvet alle mine honningkager.  

Slagteren:     Og 4 meter medister og et fad med finker.  

Tobias:     Ja, det er da et problem. Sig mig, har I prøvet at låse  
     jeres døre?  

De kigger måbende på hinanden.  

Bageren:     Det var dog en fremragende idé.  

Slagteren:     Du er nu den klogeste mand jeg kender, Tobias.  

Slagteren og Bageren farer hen til deres butik.  

Politimester Bastian:   Tobias! Kunne man ikke få dig til at fortælle et vejrdigt 
     til byfesten i aften.  

Tobias:     Jo. Det kunne vel tænkes.  

Politimester Bastian:  Fint, så er det en aftale. Nåh, jeg må videre…  

Henne ved Tante Sofies hus sidder Kamomilla og øver sig.  

Karmomilla:  

Se hvor fint jeg spiller - små og store triller 
1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3  
Tælle jævnt og rigtigt - det er meget vigtigt 
1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3  

Mens Karmomilla spiller kommer Ida forbi. Hun er imponeret over Karmomilla.  



Ida:      Hvor er du dygtig. Hvor har du lært det? 

Karmomilla:     Det har jeg lært af Tante Sofie. Vil du lære det af mig?  

Ida:      Meget gerne. 

Ida og Karmomilla: 

Se hvor fint jeg spiller - små og store triller 
1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3  
Tælle jævnt og rigtigt - det er meget vigtigt 
1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3  
 

De spiller sangen sammen. Efter sangen spørger Ida.  

Ida:      Skal vi spille det til byfesten i aften?  

Karmomilla:     Nej, for jeg må ikke komme med.  

Ida:      Hvorfor ikke?  

Karmomilla:     Det er fordi min tante Sofie siger at byfester er noget  
     værre pjat.  

Ida:      Øv. Måske kunne jeg få politimester Bastian til at  
     overtale Tante Sofie.  

Karmomilla:     Jeg ville rigtigt gerne med.  

Ida:      Øjeblik.  

Hun går hen til politimester Bastian.  

Ida:      Politimester Bastian. Karmomilla må ikke komme med til 
     byfesten i aften. Kunne du ikke snakke med Tante Sofie?  

Politimester Bastian:  Åh, jeg vil så nødigt. Hun er så skrap.  

Ida:     Kom nu, Bastian.  

Politimester Bastian:   Nåh ja. Jeg kunne vel prøve.  

Politimesteren og hans hund går hen til Tante Sofies hus og banker på. Hun åbner et 
vindue. 



Tante Sofie:     Ja?  

Politimester Bastian:   Kommer de ikke til byfesten i aften. 

Tante Sofie:     Nej! 

Tante Sofie lukker vinduet i. Politimester Bastian banker på igen og Tante Sofie åbner igen 
sit vindue  

Tante Sofie:    Ja? 

Politimester Bastian:   Kunne man ikke overtale dig til at komme med?  

Tante Sofie:     Nej! 

Tante Sofie lukker vinduet i. Politimester Bastian banker på igen og Tante Sofie åbner igen 
sit vindue 

Tante Sofie:    Ja? 

Politimester Bastian:   Men Tobias har lovet at fortælle et vejrdigt.  

Tante Sofie er på vej til at lukke vinduet, men bliver interesseret.  

Tante Sofie:     Vil gamle Tobias fortælle et vejrdigt?  

Politimester Bastian:   Ja.  

Tante Sofie:     Godt vi kommer. Jeg har forresten også en   
     fødselsdagsgave til  ham.  

Ida:      Har Tobias fødselsdag i dag?  

Tante Sofie:     Ja. Og det er altid dejligt vejr på hans fødselsdag.  

Politimester Bastian:   Så må vi finde en god gave til ham. Vi ses til byfesten.  

Alle er mødt frem til byfesten.  

Tobias:     Jeg har lovet politimester Bastian at fortælle et lille  
     vejrdigt.  

Alle i byen klapper. 



Tobias:     Det sker så ofte disse dage 
     At solen rammer byens tage  
     og vinde blæser frisk fra vest 
     en frisk og herlig sommerblæst 
     Så blafrer tårnets lille flag  
     som hejses på min fødselsdag 

Alle klapper igen. Henne i røverhulen sidder Jonathan og kigger ud af vinduet.  

Jesper:     De holder byfest i Kardemommebyen.  

Kasper:     Øv. Det er længe siden vi har været til fest.  

Jonathan:     Åh. Jeg er allerede sulten.  

Jesper:     Du har lige spist 4 meter medisterpølse og så er du  
     allerede sulten.  

Kasper:     Og 8 honningekager.  

Jonathan:     Jeg har også taget de 3 finker. Mums.  

Jesper:     Prøv at se. De har gaver til Tobias.  

Kasper:     Er det allerede hans fødselsdag?  

Jonathan:     Jeg er suuuuuuuulteeeeeen.  

Henne i Kardemommeby er de ved at give gaver til Tobias.  

Tante Sofie:     Tillykke med fødselsdagen, Tobias.  

Hun giver Tobias en sweater. Den bliver han meget glad for.  

Dyrehandleren:    Vi har også en gave til dig Tobias.  

Politiassistenten:    Vi ved at du gerne vil have en som du kan snakke  
     med hver dag.  

Vinduespudseren:    Og som kan flyve op og holde øje med vejret.  

Politiassistenten:    Derfor har vi købt en papegøje.  

Alle er meget imponeret over denne lille fyr som kommer ind.  



Papegøjen:  

Jeg er en papegøje fra Amerika  
Min far var papegøjefiskepakker  
Jeg sagde ingenting, men mor hun sagde nu og da:  
Han lærer nok at tale, når han snakker.  

Nu synger jeg: Å falleri og fallera.  
Hvis nogen spørger mig, hvor jeg kommer fra,  
så svarer jeg: Å falleri-ha-ha!  
Jeg er en papegøje fra Amerika.  

Jeg bo d́e i en skov til jeg blev konfirmer t́ 
Så blev jeg fanget af en fuglefanger.  
Han lærte mig at synge da han selv var for genert  
og siden blev jeg operettesanger.  

Nu synger jeg: Å falleri og fallera.  
Hvis nogen spørger mig, hvor jeg kommer fra.  
så svarer jeg: Å falleri-ha-ha!  
Jeg er en papegøje fra Amerika.  
En dag kom der en skipper ind og købte mig  
for femogtyve kroner og en blomme.  
Jeg spiste blommen selv og skreg hurra! Og fløj min vej  
og siden kom jeg her til Kardemomme  

Her synger jeg - å falleri og fallera!  
og byder man mig sukker, sier jeg ja!  
For alle ved: Å falleri-ha-ha  
at jeg er papegøjen fra Amerika.  

Henne hos røverne holder de stadig øje med festen.  

Jesper:    Øv, hvorfor er vi ikke med til den fest.  

Kasper:     Og prøv at se alt den dejlige mad.  

Jonathan:    Er der mad? 

Jesper:     Jeg får en idé. Når festen er færdig og alle er gået i  
     seng, sniger vi os ind i Kardemommeby og tager alle de 
     dejlige rester.  

Kasper:     Det er en rigtig god idé, Jesper.  



Jonathan:     (grådigt) En rigtig god idé.  

Henne i byen er de ved at være færdige med festen.  

Vinduepudseren:    Tak for en dejlig fest.  

Barber:     Sov godt alle sammen.  

Nattevægteren:   Så slukker jeg lyset. Godnat.  

Alle går hjem i deres huse. Inden de går til ro sætter bageren og slagteren en lås på deres 
døre. Nattevægteren slukker byens lys.  

Røverne lister af sted.  

Røverne:  

Vi lister os af sted på tå, når vi går ud og røver.  
Vi røver bare, det vi må  
og det vi nu behøver.  
Nu ligger mørket over land  
I byen sover alle mand  
Vi drager af gårde med sæk og med spand -  
både Kasper og Jesper og Jonathan.  

Hos byens bager går vi ind  
men røver kun lidt smuler  
lidt brød, lidt mel, en slikkepind  
og tusind sukkerkugler.  
Det hænder dog, at Jonathan  
vil ha en honningkagemand.  
Men ellers så ta ŕ vi os kun en tår vand -  
både Kasper og Jesper og Jonathan.  

Og når vi så har sækken fuld af mad og meget andet,  
så røber vi lidt sølv og guld og drager ud på landet.  
Der tømmer vi den fyldte spand  
og gør den gode mad i stand  
Men ellers så gør vi så lidt, vi nu kan -  
både Kasper og Jesper og Jonathan.  

De er nået ind til byen.  

Jesper:     Der er låst hos bageren.  



Kasper:     Der er også låst hos slagteren.  

Jonathan:     Kan vi så ikke få noget mad?  

Jonathan tuder højlydt midt i byen. De to andre røvere farer over og tysser på ham. 
Pludselig ser Kasper…  

Kasper:     Der er ikke låst hos Tante Sofie.  

Jesper:    Jeg får en idé.  

Jonathan:    Skal vi spise Tante Sofie? 

Jesper:    Nej, nej, nej… Men hvis vi kidnapper Tante Sofie så kan 
     hun gøre rent og lave mad til os hver dag.  

Jonathan:     Det er faktisk en bedre idé.  

De kidnapper Tante Sofie. Næste morgen er det Tante Sofie der vågner  
først.  

Tante Sofie:     Hvor er jeg dog henne? Hvad er det dog for et rod? Det 
     ligner jo en røverrede.  

Jonathan:    Det er også en røverrede.  

Tante Sofie:      Selvom man er røver kan man godt gøre det lidt pænt. 
     Du vasker gulv og du vasker tær og du vasker op. Kom i 
     gang.  

Røverne knokler, men er noget utilfredse med at gøre alt arbejdet. Selv løven sætter hun i 
gang med at rydde op. Tante Sofie rører ikke en finger. Alligevel…  

Tante Sofie:     Puha. Alt det arbejde gør mig helt søvnig.  

Mens Tante Sofie tager en middagslur samles røverne og aftaler…  

Kasper:     Vi lister os ind til Politimester Bastian og beder ham om 
     at komme og hente Tante Sofie.  

Jesper:     God idé, Kasper. 

De sniger sig tilbage til byen. Politimesteren er temmelig bange for løven.  



Kasper:     Politimester Bastian. Du må hjælpe os med at redde os 
     fra Tante Sofie.  

Politimester Bastian:   Er Tante Sofie efter jer? 

Jesper:     Nej det er os der har kidnappet Tante Sofie.  

Politimester Bastian:   Men hvorfor skal I så reddes?  

Jonathan:     Det er fordi hun tvinger os til at rydde op.  

Politimester Bastian:   Lad os tage hen til hende.  

Kasper:     Det er denne vej.  

De går hen til hytten.  

Tante Sofie:     Når der kommer I endelig. I mangler at vaske jeres tøj. 
     Og der skal også syltes agurker.  

Politimester Bastian:   Tante Sofie. Jeg er kommet for at redde dig.  

Tante Sofie:     Redde mig? Fra hvad? Jeg skal ikke nogen vegne før  
     der er ryddet helt op.   

Røverne:     Åh nej. 
 
Pludselig råber Tobias fra byen.  

Tobias:     Hjælp. Det brænder.  

Der er ild i tårnet. Kasper og Jesper og Jonathan sørger for at slukke den. De redder 
papegøjen ud fra branden.  

Tobias:     Mange tak skal I have. I har reddet mit tårn og min  
     papegøje.  

Kasper:     Det var så lidt. 

Jesper:     Vi vil jo også gerne hjælpe lidt. 

Jonathan:     Det er bare snyd at I holder fest og vi ikke må komme 
     med.  

Slagteren:     Det er også snyd at I stjæler min medister.  



Bageren:     Og mine honningkager.  

Tobias:     Hvis I holder op med at stjæle så kan byen godt bruge 
     nogle brandmænd. Kan I klare det?  

Kasper:     Selvfølgelig. 

Tobias:     Så udnævner jeg jer til Kardemommebys brandmænd.  

Alle:      Hurra  

Her i kardemomme 
er der vældig godt at bo.  
Alle har det dejligt, 
for her ta’r vi den med ro.  

Skomar’n laver dansesko  
og bager’n bager brød, 
og aftensolen maler byen rød.  

Ja, Kardemomme, hvor vi bor,  
den er den bedste by på jord,  
og politimester Bastian 
er verdens aller bedste mand.  

For vi har trommer og trompeter,  
hvis du trænger til en dans.  
Og kardemomme Byorkester spiller næsten uden stands.  

Hurra! Hurra! Hurra påny! Hurra for Kardemomme by!  

Slut 

Politimester Bastian - Tobias - Tante Sofie - Karmomilla - Ida - Syversen - Kasper - Jesper - 
Jonathan - Løven - Skomageren - Papegøjen - Bager - Barber - Politiassistent - 
Vinduespudser - Hund - Dyrehandler - Slagter - Nattevægter.  


