
Robin Hood 

eller det här är min skog 
eller att slå en båge 

eller såg du min entré? 
eller sir Robin av Loksi.. Lo… Loskeluri 
eller nu testskjuter jag den här bågen 

 
 

Erik Malm 
Carl-Johan Waldner 

Filip Andersen 
 
 
 
 
 
 
 

Spexet Robin Hood for dummies 
Rickard Lejonhjärta är ute på korståg och har i sin frånvaro lämnat över makten till sin ordningsamma 
son prins John och inte till den förskräckligt otrevliga och oengagerade kronprinsessan Marion. 
Marion är ute efter en man och har ögonen på sheriffen an Nottingham som verkligen inte besvarar 
dessa känslor. John och Nottingham får bud om att Kungen är död vilket gör Marion till Drottning. 
Detta skulle bli en katastrof för England så de letar upp ett kryphål i lagen som säger att om en 
drottning gifter sig med en icke-adlig man avsäger hon sig automatiskt sin titel. Ingen i England vill 
dock gifta sig med Marion så prins John och Nottingham försöker lura den misslyckade rövaren Robin 
Hood att gifta sig med Marion. Marion har dock höga krav och gifter sig inte med vem som helst. 
Prinsen och Sheriffen får med hjälp av en spåkvinna Marion att tro att mannen i hennes liv måste 
vara en mästare i bågskytte. En tävling arrangeras mellan Nottingham och Robin Hood, den är dock 
riggad då Robin aldrig skulle kunna vinna på egen hand. Robin Hood vinner och får sin Marion. Nu 
tillkännager Prinsen att kungen är död och att han nu genom Marions giftermål med en icke-adlig 
man tar över tronen. Robin Hood visar sig visst vara adlig vilket gör Marion till drottning och Robin till 
Kung. 
  



Karaktärer 

Robin Hood 

Personlighet 
Mästertjuv och bågskytte specialist. Enligt han själv åtminstånde. Ser sig själv som en klassisk hjälte i 
stil med Errol Flynn. Stor stolthet. Gillar storslagna entréer och extravaganta rövarplaner som inte 
alltid överensstämmer så bra med verkligheten. 

Mål 
Bevisa för alla att han är ”bäst” på allt. 
 
 

Lille John 

Personlighet 
Klipsk rövare som är den verkliga hjärnan bakom de få lyckade kupperna i rövarbandet. Har alltid en 
plan i bakfickan för att lösa alla problem. Komplex för sin storlek. Han är hjärnan, inte musklerna. 
Försöker manipulera, framför allt, Robin Hood. 

Mål 
Ta över rövarbandet . Bli den största rövaren i landet. Få en egen skog att röva i! 

 
 

Prins John 

Personlighet 
Pedantisk, arbetssam och stressad. Vill regera ifred. Stör sig på sin jobbiga syster som bara är i vägen 
och stökar till. Har fått i uppdrag av Kung Richard att ta hand om både tronen och syster. 

Mål 
Vill få bort sin syster och regera i fred. 
 
 

Sheriffen av Nottingham 

Personlighet 
Prinsens högra hand. Väldigt strikt och plikttrogen men år av Marions förföljelser har gjort honom 
paranoid och stirrig. Otroligt rädd och undvikande när det gäller prinsessan Marions frieri. Har ett 
sjätte sinne som hjälper honom att känna av när Marion är i närheten. Landets bästa bågskytt. 

Mål 
Att till vilket pris som helst inte bli gift med Marion. Behålla huvudet. 
 



Prinsessan Marion 

Personlighet 
Ofantligt störig, negativ, arrogant, otrevlig och gnällig. Inte fjortis, bara jobbig. Ingen står ut med 
henne men hon är ju prinsessa så ingen får tacka nej till hennes frieri. Gillar bågskyttar men är väldigt 
kräsen. 

Mål 
Hitta en man som passar in på hennes extremt hårda krav. Jobba så lite som möjligt. 
   

 

 

Kammarjungfru (B-roll) 
Halvdöv och därmed den enda som står ut med att vara i Marions närhet. 
 

Rövarband (B-roll) 
Följer Lille Johns order. 
 

Tävlingsledare/Broder Tuck (B-roll) 
Fullbult med tämligen dålig koll på vad som faktiskt står i bibeln. 
 

 
  



Akt 1 – På slottet 
Interiör: Tronsalen d.v.s. prins Johns arbetsrum. 
Prins John sitter och arbetar vid sitt skrivbord, signerar papper etc. Nottingham kommer inrusandes 
och frågar vart han kan gömma sig. Prinsen fortsätter arbeta men pekar obekymrat mot ett av 
draperierna i salen. Nottingham gömmer sig snabbt. Marion kommer in och frågar efter Nottingham. 
Prinsen svarar vant att Nottingham är och handlar (eller något i den stilen). Marion frågar vad 
prinsen jobbar med, och får ett svar från prinsen i stil med: skatter, samhällsorganisation, sjukvård 
etc.  Marion förklarar att hon jobbar med något mycket viktigare, nämligen att hitta kärleken och att 
det prinsen arbetar med minsann bara är pappersgöra och betydelselöst varpå hon river sönder 
några papper för att demonstrera sin poäng. Prinsen förklarar att det var på grund av Marions 
ointresse för arbetet som gjorde att kungen valde prinsen till kungavikarie, trots att det är Marion 
som är tronarvinge.  Marion går ointresserat ut och sheriffen vågar sig fram. 
 
sheriffen beklagar sig över att Marion varit efter honom och försökt fria sedan skördefesten 83, och 
att då hon är prinsessa får ingen tacka nej till henne om hon lyckas fråga, och att ett nej bestraffas 
med halshuggning vilket många män har valt som sista utväg. Prinsen beklagar sig över den negativa 
effekten den störiga prinsessan har på hans arbete och hans framtida konungakarriär. Med 
prinsessan kvar i slottet kommer han aldrig att få någon ro när han väl skall ta över tronen. Om en 
vecka kommer dock Kung Richard tillbaka från korståget och då kommer prinsen slippa ta hand om 
sin syster.  Prinsens assistent kommer in och levererar kungens dödsbud. Prinsen och sheriffen 
uttrycker stor besvikelse över att Marion nu kan komma att bli drottning och hela England kan 
komma att raseras. De går till slottets bibliotek för att hitta något kryphål som kan rädda dem. 
 
Marion kommer in med sin kammarjungfru i hälarna. Hon kommer in för att leta efter Nottingham 
och John, men de är inte där. Hon tittar efter bakom draperierna för att se att ingen gömmer sig där. 
Att det ska vara så svårt att hitta en man. Kammarjungfrun säger försynt att det senaste numret av 
Prinskatalogen har kommit. Marion börjar bläddra och avfärdar snabbt den ena efter den andra. 
Säger till sist att hon inte har så högt ställda krav och plockar fram sin kravlista med tillhörande 
”fantombild”. Fantombilden föreställer Nottingham men med utsuddat huvud med ett frågetecken i. 
Nottingham och Prinsen kommer tillbaka in och stöter på Marion. Marion försöker fria till 
Nottingham men Nottingham svarar undvikande med varken ”ja” eller ”nej”. Marion fortsätter att 
pressa honom tills prinsen måste avbryta. Marion försvinner ut när prinsen ber henna att hjälpa till 
med lite av ”kungandet”. 
 
Prinsen och Sheriffen diskuterar vad de har hittat i ”klassiska kryphål för kungahus i kläm”. Där står 
det att en tronarvinge som gifter sig med en ickeadlig person automatiskt avsäger sig sin titel. 
Prinsen undrar om Nottingham kan tänka sig att ”ta en för laget” men sheriffen vägrar bestämt och 
högljutt att gifta sig med Marion. De diskuterar och ställer sig frågan om det finns någon i England 
som är tillräckligt dum att luras till att gifta sig med prinsessan. Robin Hood svingar sig in på scen med 
ett rep på Errol Flynn-manér, blir inte riktigt nöjd med sin entré  och försöker ytterligare ett par 
gånger tills han är nöjd. Under tiden har hans rövarband med Lille John i spetsen omringat 
Nottingham och prinsen och säkrat rummet. Diskussion mellan Robin Hood och Lille John om va d de 
ska röva för något. Robin bestämmer sig för skattkistan, tar över och skickar ut sitt rövarband. Robin 
ska röva bort slottets skattkista helt själv. Försöker lyfta skattkistan, den är för tung. Han öppnar den 
och häller ut allt tungt guld, tar med sig skattkistan och går. 



Akt 2 – I skogen 
Exteriör: Rövarnas näste i sherwoodskogen. 
Rövarbandet är samlad runt en lägereld. Lille John kräver en förklaring varför Robin Hood tog med sig 
en tom skattkista varpå Robin svarar att han tog ju faktiskt med sig skattkistan som planerat och 
påminner alla om att det faktiskt är hans skog. Lille John visar alla de smarta planer som tidigare gått 
åt skogen på grund av Robin Hoods inblandning och lägger fram en nykläckt plan. Robin Hood har 
synpunkter på utförandet av planen och ändrar således i den. Robin Hoods ändringar är extravaganta 
och saknar verklighetsförankring. Lille John påpekar detta men får som svar att om han vill utföra 
egna planer kan han göra det i en egen skog. Robin får för sig att demonstrera sina fantastiska 
bågskyttekunskaper genom att försöka träffa ett äpple på en rövares huvud. Alla blir livrädda över 
detta förslag då det är välkänt att Robin är den sämsta bågskytten i landet, Robin Hood motiverar 
förlaget med att det är hans skog. Lille john löser problemet genom att lura robin att skjuta med 
förbundna ögon och sedan ta bort pilen från bågen och placera den genom äpplet på rövarens 
huvud. Robin är övertygad om att han lyckats. Lille John hör att det är några på väg in i skogen och 
alla rövare inklusive Robin, gömmer sig (går av scenen). lille John stannar kvar på scenen och 
tjyvlyssnar.  
 
Sheriffen och prinsen kommer in på scen och konstaterar att här i skogen kommer förhoppningsvis 
inte Marion att hitta dem och de kan konspirera i fred. Lille John hör dem prata och träder fram. han 
ger dem en plan över hur de kan få Marion att gifta sig med en icke-adlig, nämligen Robin Hood. Med 
Robin ur vägen kan han få skogen för sig själv. (Robin Hood försöker här göra entre men har glömt 
sitt rep och går ut igen),  Om de kan rigga en bågskyttetävling om Marions hand som Robin Hood helt 
klart kommer vinna, kan båda parter få som de vill. 
 
 Marion kommer oväntat in på scen och meddelar att hon letar efter Nottingham. han har emellertid 
redan gömt sig, hon hälsar otrevligt på Lille John och sin broder.  hon ser Nottingham bakom ett träd 
och börjar med frieri direkt varpå både Lille John och Prinsen avbryter flera gånger med ljud och 
gester. Marion ger tillslut upp och går bort från scen. Lille John, Prinsen och Nottingham utarbetar 
hela bågskytteplanen. Vid det här laget har Robin hittat sitt rep och gör en extravagant entré med 
rövarpacket hack i häl. han hälsar på prinsen och sheriffen med ”har inte vi setts förut”. Prinsen 
uppmärksammar Robin på att han nyss stal deras skattkista och Robin stormar av scen med orden ”ni 
får mig aldrig levande”. Prinsen, sheriffen och Lille John har nu hela planen klara för sig.  
 
Marion kommer in och förklarar att hon letar efter en spågumma som har 100%ig säkerhet när det 
gäller att spå framtida män. Lille John förklär sig snabbt och plumpt till en spågumma som berättar 
för Marion att hon behöver en träffsäker man som siktar högt och har tydliga mål, således världens 
bästa bågskytt. Prinsen föreslår en bågskyttetävling för att utse hennes framtida man. Marion går 
med på detta med det enda förbehållet att Sheriffen också måste ställa upp då han är en av landets 
bästa skyttar. Nottingham övertalas av prinsen att ställa upp. Robin hood har under tiden smygit in 
på scen och hört något om en bågskyttetävling. Han springer av scen om kommer i nästa stund 
inflygande med sitt rep och förklarar stolt att han skall vinna tävlingen han nyss hört nåt om. 
 
 
 
 



Akt 3 – Bågskyttetävlingen 
Exteriör: 
 
Lille John och rövarpacket är vid bågskyttebanan och lille John förklarar varför det är viktigt att Robin 
Hood skall vinna tävlingen. Då kommer äntligen rövarna att få en egen skog och Lille John kan bli 
John The Great(Store John). Sheriffen och prinsen kommer in och kollar om allt är redo för tävling, 
kör och b-skådisar kommer in som publik. Marion kommer in och gör några sista försök att fria till 
nottingham, och nu hjälper alla på scen till med att avbryta henne när hon friar. hon sätter sig 
därefter på en åskådartron. Prinsen förklarar för Nottingham att Nottingham måste göra sitt bästa 
för att det inte skall vara för uppenbart att tävlingen är riggad.  
 
Robin Hood gör entre på klassisk maner och hälsar runt. Tävlingsledaren meddelar att det är dags att 
börja och presenterar de två tävlande för publiken. Han berättar att den första grenen är skytte med 
förbundna ögon. Robin Hood förklarar att han inte tänker medverka om det är med förbundna ögon 
av respekt till sin motstådare. Robin är ju överlägsen allt och alla med förbundna ögon. Lille John 
ropar då snabbt till de andra rövarna att de skall gå över till plan B. Det blir ett avbrott i tävlingen 
medans de fixar delarna till den nya planen.  
 
Robin Hood och Marion pratar och det är uppenbart att ingen av dem bryr sig om vad den andra 
säger.  Sheriffen och prinsen är nervösa over hur det skall gå nu när planen fick avbrytas och funderar 
på en sista utväg så som att lämna landet. Lille John leder in rövarpacket med de nya måltavlorna och 
pilarna och förklarar reglerna för tävlingsledaren. Tävlingsledaren annonserar sen för publiken att 
tävlingen kan återupptas 
 
Återigen stör sig Robin Hood på någon detalj i tävlingsförfarandet. Och tävlingen avbryts igen. Robin 
Hood hotar med att lämna tävlingen men Marion tvingar honom kvar då de minsann e hennes 
tävling. Marion och Robin fortsätter prata utan att någon av dem bryr sig men Robin är noga med att 
påpeka hur bra hans entre var. Prinsen och Nottingham är nu desperata och pratar med Lille John 
som febrilt planerar fram en plan C. 
 
Ut kommer rövarpacket med en vanlig pilbåge och pil till sheriffen och en pilbåge med en superlång 
pil med stödhjul till Robin Hood som når ända fram till tavlan. Robin märker inget då han tittar på sin 
motståndare när han skjuter pilen. Robin vinner och blir stolt när han får sin pokal. Broder Tuck 
kommer in och viger Marion och Robin. Alla Jublar och Prinsen meddelar att Kung Rickard är död och 
då Marion inte gifte sig med en adlig så är han tronarvinge och ny Kung. Robin Hood meddelar då att 
”Jag är visst adlig, sir Robin av loxl…., Sir Robin av LOxlyi, …..Jag är Robin Hood!” 
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