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PÅA / Resumé: 

Det här är berättelsen om frihetskämpen och den förrymda 

slaven Frederick Douglass som reser under falskt namn år 

1845 från Amerika till Irland men avslöjas och sätts i 

arrest ombord. På skeppet finns också slavägaren Dodd och 

hans dotter Matilda. Matilda har en speldosa med en docka i, 

hon kallar dockan Mirabelle. I ett sovrum i Sverige i vår 

tid ligger Leanna som flytt hit men tappat sitt hopp. 

Colette och Ailis tar hand om henne, kanske kan hon höra 

dem.  

 

/ citat ur förra avsnittet, scen 2:/ 

MATILDA:  

Mirabelle säger att hon inte vill dansa för hon känner att något 

är konstigt på skeppet. Och jag måste säga att jag vet vad hon 

menar. Känner du det också, att något är konstigt? 

 

CECILY:  

Ja. Det tror jag. Vad heter du? 

 

MATILDA:  

Hon säger att hon inte ser något eftersom dimman tränger in i 

speldosan och kväver henne./ 
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SCEN 1 

 

COLETTE:  

Jag besökte flyktingförläggningen. Jag åkte dit för att 

träffa din moster, eftersom hennes telefon verkade vara död. 

Jag upptäckte att ni båda hade blivit bortförda av polisen 

under natten. Din vän Thomas kom fram till mig och höll mig 

i handen. Han var rädd att polisen skulle komma och hämta 

honom också. Han sa att de inte hade låtit dig gå upp och 

hämta din speldosa. Han försökte förklara för dem att du 

behövde den, men en av poliserna hade bara knuffat undan 

honom. Thomas hade sprungit upp och hämtat den i alla fall, 

snabbt upp för trappan. Men när han kom ner igen, då hade du 

redan blivit bortförd. 

 

AILIS:  

Vi ringde polisen. Polisen sa med låg röst att ni hade 

blivit hämtade för att bli utvisade. Vi frågade var ni var. 

Vi fick höra att vi var för nyfikna och inkräktade på er 

personliga integritet. Men sen fick vi veta att hon 

utvisades när det kom fram att hon var din moster och att du 

fick stanna som ensamt flyktingbarn. Du får vara kvar tills 

din 18 års dag.  

 

COLETTE:  

En av de polska killarna i köket berättade att du hade 

tagits till förvaret. Det är där man väntar på att utvisas 

från Sverige. Det är stängt där, det är slutet, sa han.  

 

AILIS:  

Så vi beslutade oss för att köra direkt dit.  

 

COLETTE:  

Ville så gärna ge dig speldosan. 
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LJUDEFFEKTER: SPELDOSA, TONA UT BILEN, TONA IN VÅGOR, 

MOTORER, SKOVLAR. 

 

 

AILIS:  

Nu ska vi fortsätta berätta för dig, Leanna, om Frederick 

Douglass resa till Irland ombord på hjulångaren Cambria 

1845. Då fanns det också speldosor... 

 

COLETTE:  

När det upptäcks att Frederick Johnson, underhållaren, 

egentligen är Frederick Douglas, den förrymde slaven och 

kända författaren, låser man in honom i en cell. 

 

AILIS:  

Men Matilda tror fortfarande att herr Johnson är nån sorts 

underhållare.  
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SCEN 2 

LJUDEFFEKTER: FOTSTEG  

 

MATILDA:  

Herr Dignam, vet du var underhållare herr Johnson är? 

 

DIGNAM:  

Nej! Gå in till din pappa, Matilda. Det är dimma här ute! 

 

MATILDA /spelar på speldosan/:  

Vad fint du dansar Mirabelle. Men det är dimma här. Kom vi 

går in. Det går åt pipan för det här skeppet. Det vilar en 

förbannelse över oss. Och jag har en känsla av... att herr 

Johnson ligger bakom alltihop! Det kan jag slå vad om! 

 

LJUDEFFEKTER: STÄNGER SPELDOSAN + INTERIÖR TRAPPA. 

 

CECILY:     

Herr Dignam! Hämta kapten!  

 

DIGNAM:  

Kapten får inte bli störd, fröken Hutchinson!  

 

CECILY:  

Det får vi väl se! Var är herr Douglass? 

 

 

DIGNAM:  

Det finns ingen passagerare med det namnet!  

 

CECILY:  

Sluta slingra er!  

 

DIGNAM:  
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Påstår ni att jag slingrar mig?  

 

CECILY:  

Ja, och ni känner er träffad! Hälsa kapten att han borde 

resa sig och lyssna på mig. Och Dignam, en sak till: fråga 

kapten om albatrossen har lyft. 

 

DIGNAM:  

Albatrossen? Vad är det frågan om?  

  

COLETTE: 

Du förstår Leanna att förr i tiden trodde sjömännen att en  

albatross bar med sig döda sjömäns själar. Och de visste att 

man skulle vara försiktig om det landade en Albatross på 

däck. 

 

LJUDEFFEKTER: KNACKNING PÅ HYTTDÖRREN 

 

DIGNAM:  

Kapten! Jag gjorde som ni sa. Nu är Douglass inlåst! Och nu 

står jag här, med en fångvaktares nyckel i handen 

 

 

SCEN 3 

 

LJUDEFFEKTER: ISBERGSMUSIK, LÅG OCH KLAGANDE 

 

JUDDY:(INRE LOGGBOK)  

Ljudet av isen som bryts tränger igenom allt. En mur av is, 

en katedral av pärlemor. Här kommer jag med Skeppet Cambria. 

Den snabbaste hjulångaren i... Ah, du kallade den för 

skramlande skräp, pappa, Cambria inget riktigt skepp, för 

det går för både vind och ångmaskin. Vinden i seglen var din 

gud. Dina maratonresor från hamnen i Liverpool - hej då, 

pappa - till Afrika, Amerika, de kärleksfulla breven, den 
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stela hemkomsten med skatter och vackra saker, märkliga, 

ihåliga presenter från varma länder. Ett liv av rikedomar. 

Vi önskade inget, saknade inget, men jag kan inte minnas att 

du log eller skrattade, pappa. Dina tänder var alltid 

sammanbitna. 

 Jag kliver på isberget. Av dimma. Jag går framåt. 

Jag tar med albatrossen åt dig. Jag släpar dess dinglande 

vingar. Huvudet slänger och slår mot mina fötter. Jag har 

tystat den. För din skull. Ta bort den från min hals, pappa. 

Ta den här albatrossen. 

 

SCEN 4 

 

LJUDEFFEKTER: LJUD FRÅN LASTRUM OCH MOTORER 

 

SOLOMON:  

Vänner, lyssna: Vi här nere i lastrummet har hört från 

Fredericks egen mun hur slavsystemet fungerar. Nu sitter 

Frederick själv i straffcellen. För att en slavägare i 

första klass har krävt det. Jag säger att så länge Douglass 

sitter fängslad ska Cambria ligga stilla. Vi är alla på 

Fredericks sida. Mina vänner - lägg ner ert arbete. Låt det 

bli tyst på Cambria.  

 

LJUDEFFEKTER: SKYFFLANDET UPPHÖR, MOTORERNA SAKTAR LÅNGSAMT 

NER UNDER UNGEFÄR TVÅ MINUTER. 

  

SOLOMON:  

Vår tystnad ska vråla! Vår stillhet ska inte gå att stoppa. 

 

SCEN 5 

LJUDEFFEKTER: PLANTAGEMINNEN-MUSIK, MED ALLT STARKARE PULS. 

 

FREDERICK/ C:  
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Den varma sommaren med Covey. I sex månader höll han mig 

bruten, att bryta ner svarta människor var hans yrke, det 

skröt han med. I kropp, själ och ande var jag bruten. Och 

sedan en dag, arbete, varmt på gården där vi trampade vete. 

Jag matar fläkten till vetekvarnen, vetekvarnen, vetekvarnen 

- och jag ramlar omkull. Plötsligt himmeln. Covey står över 

mig. Bang! Ett jack. Varmt blod rinner över mitt ansikte. 

Kämpar emot, Covey - rep, en löpknut på mina ben, för att 

piska mig. Jag märker att jag kämpar emot med fingrarna på 

Coveys hals. Chocken syns i hans utstående ögon. "Tänker du 

göra motstånd, din usling?" Ja, säger jag. Ja.   

 

SCEN 6 

 

LJUDEFFEKTER: TONA COVEY, DUNKANDE LJUD  

LJUDEFFEKTER: FÖRSTAKLASS-SALONGEN, CHAMPAGNEKORK  

 

DODD:  

Mina herrar, vi representerar myndigheterna på detta 

flytande mini-samhälle. Ordning är av yttersta vikt, den 

måste upprätthållas. Den lägsta klassen av arbetare ombord - 

eldarna - har tagit intryck av Douglass. Douglass är en 

bråkstake som måste tystas. Tvåtusen dollar har utlovats för 

Frederick Douglass - död eller levande.  

 

LJUDEFFEKTER: MELLANDÄCKET INT. 

 

CECILY:  

Lyssna alla tredjeklasspassagerare på Cambria: En oskyldig 

man sitter fången i en straffcell! Vi protesterar! Här är 

mitt meddelande till kaptenen: 

 (SJUNGER)  

 Var du där när de korsfäste vår Herre? 

 Åh, ibland får det mig bäva, 

 var du där när de korsfäste vår Herre? 
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 [Were you there when they crucified our Lord, 

 Were you there when they crucified our Lord, 

 Oh-oh sometimes it causes me to tremble, 

 Were you there when they crucified our Lord.] 

 

 

 

 

LJUDEFFEKTER: ISBERGSMUSIK 

 

DIGNAM:  

Kapten! Maskinen har stannat. Brännarna till pannan har 

slocknat helt.  

(INRE MONOLOG)  

En tjock, förbannad dimma sipprar in över passagerardäck. 

Närmar sig mig som - en besviken ande. Den pekar och säger 

"Dignam. Dignam." 

(HÖGT)  

Du kan gömma dig där inne, kapten, men du kan inte gömma dig 

för verkligheten! Dimman omger oss.  

  

LJUDEFFEKTER: ISBERGSMUSIK 

 

COLETTE 

I den gamla dikten Sången om den gamle sjömannen berättar de 

om en sjökapten som fångar en albatross och på det sättet 

drar otur över sitt skepp.... Nu står kapten Juddy och 

känner det just så som om han har en albatross hängde om sin 

hals, det börjar bli tungt.... 

 

JUDDY:  

Ta albatrossen från mig, pappa, låt mig sträcka på mig. Se 

på mig, pappa! Låt mig se dina ögon. Det är du. 

( Pappans ande ) 
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LJUDEFFEKTER: TONA UT ISBERGSMUSIKEN  

  

Skepparen som fraktade slavar och tyckte ångarfartyg var 

trams. I dina ögon ser jag nu minnen av min barndom ombord 

på ditt fartyg. Solen gassade. Lukten av varmt beck. 

Kvävande på den stilla Atlanten. Jag tittar ner i 

lastrummet. Luften är - het, brännhet, fullständigt stilla. 

Alla ljud tystnar. Ett par ögon stirrar på mig. Fler ögon. 

Hundratals par ögon. Nära inpå varandra. På hyllor. En ung 

flicka låter som en döende man. En dödsrossling. 

Pappa. Du var kapten för det här. Bestämde placering. 

Ransoner. Straff. Bojor. Danserna som jag fick höra talas 

om. Den dagen. Slavarna fördes upp på däck. Titta på solen. 

På havet. Dansa nu. För att hålla musklerna i träning. Dansa 

utan musik. Klappa! Piskade för att dansa. (SJUNGER) Dansa 

för din pappa, (PISKA) Sjung för din pappa, (PISKA), dansa 

för din pappa, (PISKA)tills skeppet går i land. Dansa för 

din pappa, dansa! (PISKA)  

 

SCEN 7 

LJUDEFFEKTER: SPELDOSAN PINGLAR 

 

MATILDA:  

Hej Mirabelle, locket måste göra dig galen! det trycker 

alltid ner ditt huvud. jag ska lyfta av locket helt och 

hållet, Mirabelle! jag ska göra det i en föreställning! Med 

herr Johnson, underhållaren. alla kommer att titta. och du 

kommer att vara stjärnan. 

 

LJUDEFFEKTER: SPELDOSAN TYSTNAR. TONA UPP DIMM-MUSIKEN  

 

DIGNAM:  

Fröken Hutchinson! Douglass... Frederick Douglass... 
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COLLETTE:  

Cecily får något i handen, kallt som snö  

Hon känner att det är en nyckel, ett långt, kallt 

järntrollspö som kan befria Frederick.    

 

 

SCEN 8 

LJUDEFFEKTER: FÖRSTAKLASSALONGEN INT. DÖRR ÖPPNAS 

 

MATILDA:  

Pappa!  

 

DODD:  

För nästa generation, mina herrar!  

 

DODD:  

För Matilda! 

 

Alla skålar för Matilda 

 

MATILDA:  

Vadå, pappa? 

 

DODD:  

Du är en duktig flicka! Nu har pappa ett litet jobb att 

göra! Sängdags för dig!  

 

Scen 9 

LJUDEFFEKTER: NYCKELN VRIDS I LÅSET 

 

COLETTE:  

Cecily står utanför Fredericks cell.  

 

/MAN HÖR CECILY ANDAS/ 
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COLETTE: 

Hon hör hans andetag.  

 

MAN HÖR FREDERICK ANDAS 

 

COLETTE: 

Cecily trycker på dörren. Den öppnar sig.   

 

LJUDEFFEKTER: DÖRREN TILL ARRESTEN ÖPPNAS 

 

CECILY:  

Frederick Douglass! Du är fri!  

 

LJUDEFFEKTER: FOTSTEG 

 

FREDERICK:  

Fröken Hutchinson! 

 

COLLETTE: (INRE MONOLOG)  

Fredrick Douglas kliver ut i ljuset. Vita segel ovanför. Han 

möter Dignam. 

 

DIGNAM:  

Dodd patrullerar! Freddy, hitåt till mellandäcket! 

 

LJUDEFFEKTER: FOTSTEG NERFÖR TRAPPAN  

 

DODD:  

Där är han, mannar!  

 

DIGNAM:  

Genom mellandäcket, Freddie! Till lastutrymmet. (ROPAR) 

Solomon! 
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LJUDEFFEKTER: SNABBA FOTSTEG 

 

SOLOMON:  

Hitåt, Frederick! Kom ner här! Din moster Esther vakar över 

dig! 

 

LJUDEFFEKTER: FOTSTEG NER I EKANDE LASTUTRYMME. INT. 

 

DODD:  

Du är en lögnare och kommer att bli straffad för det. 

 

LJUDEFFEKTER: KEDJA HISSAS UPP  

 

SOLOMON:  

Kliv upp, Frederick Douglass! Kliv upp och tala. 

 

FREDERICK:  

Den här mannen, herr Dodd, kallar mig för lögnare! Lagarna i 

Amerikas Förenta Stater kan inte vara lögner! Lyssna då på 

dem! Om fler än sju slavar påträffas på en väg utan en vit 

person - tjugo piskrapp var. För att rida utan skrivet 

tillstånd från sin ägare - tjugofem piskrapp. För att lossa 

en båt där den är förtöjd - trettionio piskrapp. Och andra 

gången får han örat avskuret. 

 

DODD:  

Du har fem sekunder på dig att överlämna dig.  

  

FREDERICK:  

Enligt lagen är straffet för ett andra försök att lära en 

slav läsa - döden! 

 

LJUDEFFEKT: HANEN SPÄNS PÅ PISTOLEN 

 

DODD:  
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Tvinga mig inte att skjuta dig! Fem, fyra, tre... Må Gud 

förbarma sig över din hedniska själ...  

 

LJUDEFFEKTER: LASTLUCKAN ÖPPNAS, SPELDOSA 

 

MATILDA:  

Cecily!  

 

CECILY:  

Titta vem jag hittade, herr Dodd! Er dotter var på 

mellandäcket. 

 

MATILDA:  

Pappa du är med i herr Johnsons show och han har gett dig en 

pistol.  

 

SLUT DEL 5 AV 6 

 

 


