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EXT./INT. HISTORISKT LAJV - FÄLTSJUKHUS - DAG

Ett väldigt enkelt fältsjukhus i 1880-talsstil. En svensk 
flagga hänger över ingången.

Två kvinnor, Sara (30) och Lotta (60) står klädda i 
gammaldags sköterska-mundering. De ser mot en äng några 
hundra meter bort, där ett historiskt slag återskapas.

En man, MATS (30), klädd i norsk krigsuniform närmar sig 
haltande fältsjukhuset. Han bär bara en sko, den andra håller 
han i sin hand.

LOTTA
Se, fru Sara. En fiende.

Sara går genast iväg till en träkista och tar fram en replika 
av en flintlås-pistol. Hon återvänder till Lotta och riktar 
pistolen mot inkräktaren.

Mats stannar då några meter från dem och håller upp händerna.

SARA
Vad vill du, norsk?

MATS
Jag hörde att nån av er är en 
sköterska.

Sara gestikulerar åt sin skrud.

SARA
Det ser han väl.

MATS
Jag menar en riktig sköterska.

SARA
Om herrn söker vård, uppmanas han 
att gå till fältsjukhuset på den 
norska sidan.

MATS
Herrn provade fältsjukhuset på den 
norska sidan. Där fanns blott en 
optiker och en redovisningskonsult.

Sara och Lotta ser på varandra.

LOTTA
Det kan vara ett trick.

(Till Mats.)
Visa din skada!



2.

Mats visar upp undersidan av sin fot. Ett skärsår löper tvärs 
hela sulan.

Lotta och Sara grimaserar.

MATS
Jag trampade på en spik. Det gör 
bra ont.

Sara ger pistolen till Lotta.

SARA
Kom in, raskt.

Lotta vinkar med pistolen åt Mats att gå före henne in i 
tältet medan Sara förbereder sin utrustning.

Mats sätter sig på en bänk. Sara går ned på knä och rengör 
hans fot med sprit.

SARA (CONT'D)
Du talar bra svenska för en 
utböling.

Mats kommer på sig själv, gör ett slappt försök:

MATS
Takk så mye.

SARA
Hur kommer det sig att en så 
oengagerad man som du kämpar i 
kriget?

MATS
Nyhetstorka. Min redaktionschef 
tvingade hit mig.

Han rycker till när Sara spritar såret vårdslöst.

MATS (CONT'D)
Aah! Jag menar ... jag blev 
inkallad.

(Paus.)
Du då?

SARA
Min make är general i kriget.

MATS
Är det han med den tidsenliga 
mustaschen? Väldigt ... viktig.
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Sara ger Mats ett ont öga. Hon reser sig för att hämta 
någonting i andra sidan tältet. Lotta står kvar och pekar 
ständigt pistolen mot Mats.

MATS (CONT'D)
(Till Lotta.)

Make som i ... på riktigt?

Lotta gör i smyg en “eh”-rörelse med armarna.

LOTTA
Det är komplicerat.

MATS
Hm. Om jag ser honom på slagfältet 
kanske jag kan --

Han gör fingerpistoler och avfyrar dem.

MATS (CONT'D)
-- pschoh pschoh.

LOTTA
Åh nej, jag tror herrn missförstår.

Lotta trycker ned hammaren på pistolen, samtidigt som Sara 
kommer tillbaka med en bunt rep.

SARA
Herrn ska ej tillbaka till 
slagfältet. Herrn är vår fånge.

Hon börjar binda repet runt honom. Mats viftar med armarna.

MATS
Nej, nej, det går inte, jag måste 
täcka slaget. Jag kan inte skriva 
en artikel härifrån.

SARA
Bra försök, norsk.

Mats reser sig och försöker kränga av sig repet.

MATS
Nej verkligen, jag måste vara där.

SARA
Om herrn inte vill bli 
diskvalificerad, och tvingad från 
området, föreslår jag att han 
sätter sig ned igen.
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Mats ser på Sara, som möter hans blick, kompromisslös. 
Han suckar och sätter sig ned igen.

MATS
Min redaktör kommer halshugga mig.

SARA
Så är det i krig.

Mats skakar på huvudet samtidigt som hon binder ett sista 
varv och sedan drar åt repen. Han försöker vicka sig fri, men 
accepterar sedan sin situation.

MATS
Inte dåligt av er. Nästa gång 
kanske jag ansöker om att slåss på 
den svenska sidan istället.

SARA
Gör dig ej besvär för min skull. 
Jag låter mig icke uppvaktas av 
desertörer.

Sara går.
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