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Folkets sang

Ensemble: Midt i den store Sherwoodskov
Der bor en frisk ung gut.
Han stjal fra Sir John da han lå og sov
hans navn det er Robin Hood. 

Men Sir John han blev vred og beordret nu 
en dusør for fang´ Robin Hood. 
Men det har han ikke gjort endnu
For så var historien jo slut. 

Robin Hood og hans folk de lever nu 
ganske skjult mellem buske og træer 
han gir til de fattig´ hvad han tar´ rig. 
Robin Hood han kan slet ik´ la´ vær´. 

Men sheriffen i byen er altid på vagt. 
og på jagt efter Robin Hood. 
Og nu er det sådan at det meste er sagt.
Så nu er sangen slut. 

Ensemblet bliver på scenen. Der starter en smuk baggrundsmusik og 
fortælleren i middelalderkostume kommer ind ved siden af scenen og 
tager en Ipad frem som vedkommende læser op fra. 

Fortæller: Engang for længe siden i den smukke bøgeskov 
Sherwoodskoven lige nordøst for Vester Fælled 
anlæg og genbrugscenter, boede den guddomligt 
smukke Lady Marion. 

Ensemblet peger hænderne hen imod hende som de 
tror er Lady Marion 

Nej, jeg forstår udemærket hvorfor I tog 
fejl. Det var nu hende den anden som jeg 
mente. 

Ensemblet peger hænderne mod en anden smuk 
pige på scenen.  

Nej, det er heller ikke hende. Det er faktisk 
hendes kammerpige. Der, bagved…

De går til side og peger hænderne mod en dreng 
i kjole midt i flokken.  

Der var hun jo. Den smukke Lady Marion som er 
så smuk som dagen er lang. 



Lady Marion smiler og man kan se hun mangler en tand i formunden. 
Ensemblet undrer sig over at de mener hende. 

En sådan skønhed kunne naturligvis ikke gå 
alene på gaden. Hun var beskyttet af 
Sherwoodskovens dygtigste riddere. 

Lady Marion kigger efter hendes tapre riddere. Det samme gør de to 
smukke piger, ensemblet og fortælleren. 

Beskyttet dag og nat af Sherwoods dygtigste 
riddere. 

Ind på scenen kommer de tre riddere ridende på en lang kæphest. 
Ensemblet træder tilbage. 

De tapre ridderes sang

De tapre riddere: De får kammertonen inden de synger. 

Oh, du smukke unge Mø
Alle vil vi for dig dø 
Vi vil følge dig på vej
Og vi vil beskytte dig 

Lady Marian: Jeg har ikke set jer hele dagen. Hvor i 
alverden har I været. 

De tapre riddere: Vi var faret vild, åh nej
Vi ku´ ikke finde dig
End´lig gik vi denne vej 
Nu kan vi beskytte dig

Lady Marion: Det er lidt svært at beskytte mig når i hele 
tiden farer vild. Synes I ikke?

De tapre riddere: Oh, du smukke unge Mø…

Lady Marion: (afbryder sangen) SKAL i absolut synge alting. 

De tapre riddere: Men Lady Marian. Det er jo en musical. Hvad er 
en musical uden sang og talekor. 

Lady Marion: Åh, gud. Hvordan fandt I mig?

Ridder 1: Du havde du tjekket ind på facebook. 

Lady Marion: Hvad havde jeg?

Ridder 2: Du havde tjekket ind på Facebook og skrevet en 
lille sød besked (tager en mobil frem og 



læser) Jeg er gudskelov endelig sluppet væk 
fra de tabere.

Ridder 1: Hashtag tabernefrasherwoodskoven

Ridder 3: (griner stolt) Taberne. Det er os hun mener… 

Ridder 1: Og så har du tjekket ind her i Sherwoodbyen. 

Lady Marion: Gud hvor er I bare nogle tabere. (hun forlader 
scenen i kongesiden)

Ridder 3: Det er vi også. Det skrev hun jo selv. 

De står lidt og kigger fjernt ud i luften. 

Ridder 1: Hey, gutter.

Ridder 2 og 3: Ja?

Ridder 1: Jeg tror hun er smuttet fra os igen.

Ridder 3: Hvorhen?

Ridder 1: Det er jo det vi ikke ved. 

De tre riddere hopper op på hesten igen. De kan ikke helt finde ud 
af hvordan de skal sidde og bytter lidt frem og tilbage. Til sidst 
er de klar til at følge Ladyen. 

Ridder 3: Jeg tror hun red denne vej.

De ridder ud af damesiden. Byboerne går ud. 

Imens kommer Robin Hood ind på scenen med sine mænd. 

Jeg er Robin Hood

Robin Hood: Jeg er Robin Hood
 Jeg er Robin Hood

Jeg er Robin Hood
Jeg er Robin Hood
Jeg er Robin Hood
Jeg er Robin Hood

Der er larm ude fra kulissen. 

William: Robin, der kommer nogen. 

Robin: Hurtigt. gem jer. 



De stiller sig allesammen og holder sig for øjnene. En munk kommer 
ind på scenen.

Lille John: Hallo! Er her nogen? Jeg synes bestemt jeg 
hørte nogen.

Robin Hood springer frem med sit sværd. Han svinger sværdet. 

Robin: STOP! 

Lille John: Se en edderkop. 

Robin hader edderkopper og skriger som en tøs mens han banker på 
tøjet. Lille John forsøger at flygte, men bliver holdt tilbage af 
Robins folk. 

Lille John: Hvem er du?

Robin Hood: Jeg er Robin Hood
 Jeg er Robin Hood

Jeg er Robin Hood
Jeg er Robin Hood
Jeg er Robin Hood
Jeg er Robin Hood

Lille John: Hvilken forbrydelse har jeg mon gjort?

Robin: Du er kommet til Sherwoodskovens told.

Lille John: Told? Men, der er jo åbne grænser. 

Robin: Det var før Sir John startede med at indkræve 
ulovlige skatter fra fattigfolket. 

Lille John begynder at grine hysterisk. Alle andre begynder også 
at grine. Efter et lille stykke tid stopper Robin dem. 

Robin: STOP! Hvorfor griner vi?

Lille John: Jeg har selv fået taget hver en krone af Sir 
John. Og også alle kirkens penge.

Der lyder en masse uro ude fra kulissen. Ind kommer en af Robins 
folk med en fremmed. 

Allan: Jeg fandt hende snusende rundt i området. 

Lille John: Det er helt i orden. Hun er sammen med mig. 

Unge Robin: (henvendt til Robin) Hvem er du?

Robin: Jeg er… 



Lille John: …Det er Robin Hood. Robin, det er unge Robin. 
Det ville være en ære hvis vi kunne tilslutte 
os jer. Ikke mindst fordi vi ikke har andre 
steder at tage hen. 

Robin: Vi kan altid bruge en af guds folk. 

William: Robin. Der kommer en gruppe riddere… 

Alle gemmer sig. Ridderne kommer ikke ind på scenen. De står med 
deres mobiler fremme. 

Ridder 1: Hvorfor sagde vi også, at vi holdt øje med 
hende på Facebook?

Ridder 2: Nu tjekker hun jo ikke ind nogen steder mere. 

Ridder 3 laver en selfie og tjekker ind i Sønderskoven. 

Ridder 1: Sig mig, hvad laver du?

Ridder 3: Jeg poster lige et billede. (skriver på 
Facebook) Hashtag - Sammen med taberne.  

Robin og røverne går frem imod de tre tapre riddere. 

Robin: I er kommet til Sherwoodskovens told. I skal 
betale told til de fattige. 

De tager hænderne over hovedet mens de beklager sig. I hænderne 
har de stadig deres mobiler. 

De tapre riddere: Åh, kære røver vi ejer skam intet af værdi. 

De opdager deres mobiler i hænderne. Hurtigt får de lagt dem i 
deres lommer.

Robin: Tøm deres lommer. 

Røverne tømmer deres lommer og afleverer mobilerne til Robin som 
kigger på en af dem. 

Allan: De har ikke andet end de her fesne mobiler. 

Ridder 1: Det er faktisk en Iphone. De bliver meget 
populære engang. 

Robin har fundet et meget flot foto på den ene mobil. 

Robin: Jeg har set hende før. Hvem er pigen på dette 
billede?



Ridder 1og2: Det siger vi ikke før vi får vores mobiler 
igen.

Ridder 3: Og det er i hvertfald ikke Lady Marion…

Robin: Hvordan kan jeg få mere at vide om Lady 
Marion. 

Ridder 1og2: Det siger vi ikke før vi får vores mobiler 
igen. 

Ridder 3: Og hun har faktisk ingen åben Facebookprofil 
hvor det hele står. 

Ridder 2: Næh, det ville i alle fald være dumt at sige 
højt.

Robin: Hvordan kan jeg få lov at møde hende?

Ridder 1og2: Det siger vi ikke før vi får vores mobiler 
igen.

Ridder 3: Og du kan understå dig I at komme til den 
store fodboldkamp hvor vinderen får et kys af 
Lady Marion. 

Ridder 2:  Ja, det ville være dumt. 

Robin: I kan få jeres mobiler, men kun på den 
betingelse at I holder jeres mund og tilmelder 
mig til fodboldkampen. 

Ridder 3: Er du da en særlig dygtig fodboldspiller?

Robin: Næh, ikke specielt. 

Ridder 123: Så er det en aftale. 

De tre riddere rider afsted. 

Robin: Jeg skal bruge to frivillige som kan tage med 
mig ind til stævnet. 

Peter melder sig frivilligt og tager hånden op. Robin ser forbi 
ham flere gange, selvom det er meget tydeligt, at han kan se ham. 

Robin: Lille John? Hvad med dig. 

Lille John: Ved du hvad jeg kommer lige derindefra. Kan 
det ikke være en anden?



Robin: Hvad med Søren?

Søren står begravet i et spil på telefonen og har ikke opfattet 
situationen. 

Søren: Hvad?

Robin: Fint du er med. 

Søren: Hvad?

Robin: Og så tager jeg Peter med. 

Peter: YES!

Der er sceneskift. Et par fodboldspillere står og varmer op til 
den store kamp. Fortælleren er nu fodboldkommentator i en lille 
boks som kommer ind på scenen. 

Kommentator: Og velkommen her til Sherwood stadion, hvor 
kampen skal stå imellem Sir Johns folk og 
bønderne fra landsbyen. Og der er faktisk 
kommet lidt ændringer i bøndernes 
startopstilling inden kampen. I stedet for 
Ronaldo spiller nu med nummer 7 Robin… Hansen. 

Og kampen fløjtes igang af 
kampens dommer, Sir John. 

Ude på fløjen dribler Søren Smed - Tackles 
hårdt af Karsten Kok. Inde på midten lurer den 
altid farlige ridder 4. Han tackles af Robin 
Hansen som nu er alene med målmanden. Og så er 
der scoret. Robin Hansen har scoret. Og endda 
så tæt inden slutfløjt. 

Og der lyder det. Landsbyen har vundet 1-0. 
Det er ganske utroligt. De har aldrig før 
vundet over Sir Johns folk. Og her kommer de 
op og får deres velfortjente medalje og kys af 
Lady Marion. 

Tilbage til studiet. 

Kommentatorboksen bliver fjernet og på scenen står Sir John med 
Lady Marion. Sir John er rasende. Stædigt giver han 
fodboldspillerne en medalje om halsen hvorefter de går hen og får 
deres kys af Lady Marion bag en afskærmning (I skal ikke kysses 
rigtig). Da det bliver Robins tur, bliver han stoppet af Sir John. 



Sir Johns sang

Sir John: Hør, har jeg ikke set dig før. 

Robin: Nej, det er vist ikke mig. 

Sir John: Men jeg har udlovet en dusør. 

Robin: Ja, den kan du spare dig. 

Robin Hood går videre til Lady Marion. 

Sir John: Men han ligner ham jo. 
Kan jeg virk´lig tag´ fejl?
Er jeg ved at blive skør? 

Men den højde og lugt
Er der andre som ham?
Nej, jeg ved jeg har set ham før. 

Han bestemmer sig for at handle på hans mistro. 

Sir John: VAGTER! GRIB DEN MAND. 

Jamen dog lille ven. 
hvorfor kæmpe imod
Jeg vil blot låne dig et minut. 

Hva´ nu hvis vi letter
på hatten her. 
Jamen dog. Det jo Robin Hood. 

Sherif - Smid manden i fangekælderen. 

Robin: Jeg fik hvad jeg kom her for. Et kys af Lady 
Marion. 

Folkene forlader langsom scenen. Tilbage står Sir John, 
kammerpigen, Sir Johns mor og Lady Marion. 

Sir John: Er du ikke glad… (hoster og gør stemmen 
dybbere) Er du ikke glad for at du skal giftes 
med en rigtig mand når du ser sådan et skvat 
som Robin Hood? 

Lady Marion: Hvem er det?

Sir John: En rigtig mand? Det er jo mig. JEG er en 
rigtig mand. JEG ER EN RIGTIG MAND. 

Han henvender sig til sin mor der står på scenen. 



Sir John: Er det ikke rigtigt mor? 

Moderen: Selvfølgelig er det det min skat. Kom med så 
skal jeg varme noget mælk til dig. 

Sir John: Tak, mor (han vender sig og kigger “hvad sagde 
jeg” agtigt efter Lady Marion)

Lady Marions sang

Lady Marion: Hvor har jeg set ham Robin før?
Han vækker nog´t i mig
Er han fra en fjern planet?
Som ingen før har set. 

Nej, jeg kan husk´ ham fra min barndom
Dengang jeg var ensom
Og han blev min bedste ven
Han forsvandt, men kom igen. 

Nu kan jeg mærke hjertet bruse
Her igen´m min yndlingsbluse
Fylder hjertet med længsel
Men han er smidt i fængsel 

Jeg må gi´ afkald på min lykke
Åh, et trist teater-stykke 

 
Lady Marion går ud og på scenen står kammerpigen. Hun er ved at 
følge Lady Marion ud, men går så tilbage på scenen. 

Kammerpigens sang. 

Kammerpigen: Jeg er os´ ulykkelig 
Hvorfor? Kan jeg ikke sig´
Jeg mister næsten min forstand
Af kærlighed til en mand. 

Det er Sir John som at jeg elsker… 

Lady Marion kommer tilbage til kammeret…

Lady Marion: Hvad, kommer du…?

Kammerpigen: Ja, ja. 



De går ud af scenen. Vi er nu tilbage i Sherwoodskoven. Gruppen 
der var med til fodboldkampen kommer tilbage for at fortælle den 
sørglige nyhed til Lille John. 

Peter og Søren: Lille John. Lille John. 

Peter står forpustet i en lang periode uden nogen siger noget. 

Lille John: Er der ikke en anden som kan sige det så? 

Søren: Nu havde vi ellers aftalt at Peter… 

Lille John: Han er jo ligesom ikke i stand til det, vel?

Søren: Det er Robin. Han spillede fremragende med en 
hæl og en tå og en tackling og BANG så var der 
kasse. 

Lille John: Og hvad skete der så. 

Søren: Nåh, ja. Så blev Robin taget til fange af Sir 
John. 

Lille John: Blev han taget af Sir John? 

Søren: Ja. Nedtur ikke?

Lille John: Vi må lave en plan 
og befri Robin Hood. 

Søren: Der er ikke tid til at synge nu. Jeg HAR lavet 
en plan. I morgen skal Robin Hood hænges… 

Lille John: Der er faktisk børn og sarte voksne til stede. 

Søren: Nåh, ja. Undskyld. I morgen skal Robin kildes 
virkelig, virkelig længe. 

Lille John: … og så befrier vi ham midt på torvet? Med 
alle de mennesker. Er det din plan?

Søren: Ja?

Lille John: Det er en fremragende Idé. Vi slår til i 
morgen. 

Scenen ryddes. Ind kommer landsbyfolket med merchandise til 
hængningen. Robin Hoods folk er klædt med falske moustacher. 



Byboer: VIP billetter til hængning. T-shirt, 
ringetoner. 

Bøddel: Gør plads. Gør plads. 

Han ruller en lille galge frem, der er proportionelt for lille. 
Men det er der ingen der bemærker. Ind fra den ene side kommer 
Lady Marion, Sheriffen og Sir John samt hans mor. 

Sir John: Før fangen frem. 

En soldat kommer frem med Robin Hood. Han står på midten af 
scenen. Alle fryser samtidig. 

Robin: Jeg var Robin Hood
Jeg var Robin Hood
Jeg var Robin Hood
Jeg var Robin Hood
Jeg var Robin Hood
Jeg var Robin Hood

Alle opløses igen og begynder at snakke sammen. 

Sir John: Ro allesammen. 

Vi er kommet her i dag for at fejre søde mor. 
Som har gennemlevet så meget for at føde mig… 

Folket kigger undrende på hinanden. 

Nåh, for søren. Forkert tale. Her er den. 

Robin Hood. Din feje tøs. Så fik jeg dig. Kig 
op og grin. Hvad? Nåh… (griner falsk til 
publikum). 

Bøddel gør din pligt. 

Bødlen skal til at gøre sig klar, men bliver afbrudt at Lady 
Marion. 

Lady Marion: Stop! 

Sir John: Hvad er der lille Lady?

Lady Marion: Hvis jeg lover at gifte dig med dig. Vil du så 
lade Robbie gå?

Sir John: Robbie?



Lady Marion: Ja, da vi var mindre kaldte jeg ham for Robbie 
og han kaldte mig Lady Margarine… 

Sir John: Så du vil gifte dig med mig hvis jeg lader 
Robbie gå?

Lady Marion: Ja. 

Sir John: Så skal jeg lige spørge min mor. 

Moderen nikker anderkendende. 

Sir John: Det må jeg gerne… Hurra for mig. 

Landsbyen: Hurra, hurra. 

Bødlen frigiver Robin Hood og folk siver ud af scenen. Robin 
bliver hevet med af sine folk. Tilbage står Lady Marion og 
kammerpigen. 

Lady Marion: Det var mit livs kærlighed der forsvandt der. 

Kammerpigen: Det var også min. 

Lady Marion: Skal vi ikke synge en sang om det?

Kammerpigen: Jo, hvorfor ikke?

Lady Marion: Det var den store kærlighed 

Kammerpigen: Man kommer længst med ærlighed. 

Lady Marion: Der der forsvandt - ud af mine hænder. 

Kammerpigen: Hun tog min kærlighed - 
det ogs´ fordi hun har så flotte tænder. 

Lady Marion: Hun gemmer på en hem´lighed.

Kammerpigen: Jeg gemmer på en hem´lighed. 

Lady Marion: Gør du det? Jamen kære… Gud jeg ved ikke 
engang hvad du hedder?

Kammerpigen: Betty. 

Lady Marion: Uh… Er det OK jeg bare kalder dig kammerpige?



Kammerpigen: Det er helt ok. Jeg elsker Sir John. 

Lady Marion: (griner) Gud, mener du det?

Kammerpigen: Ja, det gør jeg. 

Sir John kommer ind med sit følge af riddere. 

Sir John: Hvor er mit livs kærlighed?

Lady Marion: Øh, her… 

Sir John: Ikke dig. Mor. Hun er væk. Jeg er helt ude af 
den. 

Sheriffen: Der er kommet et brev, Sir John. 

Sir John: Så giv mig det. Gud, mor er blevet kidnappet. 

Sheriffen: Skal du ikke åbne brevet først?

Sir John: Jo jo. Mor er blevet kidnappet.
De vil ikke udleverer hende før jeg giver dem 
det dyrebareste jeg har.  

Lady Marion: Lad mig være bytte for din mor. 

Sir John: Men du er da ikke det dyrebareste jeg har???

Lady Marion: Men står der hvad de tager i bytte?

Sir John: Gud, de vil gerne tage dig i bytte? Vil du 
gøre det for mig?

Lady Marion: (febrilsk) Ja, selvfølgelig. (Mere rolig) Ja, 
selvfølgelig. 

Soldater og riddere tager afsted for at finde mor. Tilbage er blot 
kammerpigen og Sir John. 

Sir John: Betty. Endelig er vi alene. 

Kammerpigen: Men de kommer tilbage med den mor om et 
øjeblik?

Sir John: De finder hende aldrig. Jeg har låst hende ud 
på toilettet. Kom Betty. Lad os flygte sammen. 

De flygter hånd i hånd ud af scenen. Ude i skoven sidder Robin 
Hood bedrøvet på en sten. 



Robin: Jeg får aldrig mit livs kærlighed. Hun er tabt 
for altid. 

Lille John: Bare rolig. Du skal nok blive forelsket igen. 

Lille John går bag scenen. Lady Marion kommer frem hun går 
forsigtigt frem i mod Robin. Det er kun Unge Robin som ser hende. 

Unge Robin: Hvad laver du her?

PLUDSELIG kommer de tre riddere ind på scenen. 

Ridder 1: AHA. Så troede du at du kunne slippe fra os 
unge dame. 

Ridder 2: Vi har fulgt dig de sidste tre kilometer. 

Ridder 3: Du gik bare så skide hurtigt… 

Robin kommer frem fra sit skjul. 

Robin: Lady Marion. Er det virkelig dig? 

Lady Marion: Robin?

Ridderne: Kender I hinanden? Men han er sådan en skidt 
fyr. Vi vil forsvare Lady Marion til sidste 
blodsdråbe.

Robin: Hvis I får jeres mobiler tilbage. Forsvinder I 
så? 

Ridder 1: Ja, det er da klart. 

De får deres mobiler og ridder ud af scenen. 

Robin: Skal vi ikke leve lykkeligt til vores dages 
ende?

Lady Marion: Det kan vi da godt. 

Alle: Midt i den store Sherwoodskov
Der bor der et yndigt par.
De blev gift af John det var vældigt sjovt
Åh, så glade og lyk´lig de var. 

Sir John og hans viv fik et lyk´ligt liv
lig´som Marion og Robin Hood. 
Manuskriptet har vi fundet i skolens arkiv.
Og nu er historien slut.



Fortælleren kommer frem som den sidste og tager sin Ipad frem. 
Fortælleren: Ja, det hele er sådan set blev sagt. 

Alle synger på scenen mens de bukker flere gange. Mange gange… 
Hold kæft hvor er I gode… :-)

Robin Hood - Sofie R. 

Lady Marion - Martin

Ridder 1 - Rune

Ridder 2 - Naja

Ridder 3 - Nour

Lille John - Clara

Unge Robin - Lucas B. 

William - Marcus

Allan - Josefine

Landsbyfolk - Laura

Fortæller - Joakim

Fodboldspiller 1 / ridder - Vitus

Landsby og Robins folk - Laura 

Fodboldspiller 2 / ridder - Mads Christian

Fodboldspiller 3 / ridder - Lucas A

Sir Johns mor - Noah

Sir John - Sofie B

Smuk pige 1/ Landsby - Maj

Smuk pige 2/Kammerpigen - Aleksandra

Byboer - Adam

Bøddel - Luca



Robins folk - Ali 


