
Berättare: Ted, Alva Nyl, Olle, reserver: Agnes och Malte

Skådespelare:  
Olle: Tove, (reserv: Liv) 
Kung Vinter: Pontus (reserv: Knut)
Gumman Tö : Helmina (reserv: Stella)
Prinsessan Vår : Svea (reserv Ebba)

Hej och välkomna till Gripsholmsskolans Valborgssamling!
Nu ska ni få följa några bekanta figurer från sagans värld från vinter till 
vår.
Vi börjar med att följa Elsa Beskows karaktärer från Olles skidfärd.
 (gemensamt) Välkomna ut, Lodjuren!

(Olle kommer ut på scenen med sina skidor)
När Olle fyllde åtta år fick han ett par skidor i födelsedagspresent. Men 
vinter dröjde länge att komma det året. (Gumman Tö kommer ut på scen 
med sin kvast)  
Visst kom det snö ibland, men det töade genast bort när gumman Tö 
sopade med sin kvast. (folk i kören slänger fram “snö” som gumman Tö 
genast sopar bort)

O: Gumman Tö, gumman Tö, låt bli att slaska bort vår snö!
Gumman Tö ser sur ut, fnyser och går iväg.
G: Hmpf, okej då. Men jag kommer tillbaka!
O: Toppen, då kan jag fortsätta att åka skidor lite till!
(Snön ligger kvar, Olle börjar skida)

Det tog ända till jul innan den efterlängtade vintern kom, och som vanligt 
hängde vintern kvar ett tag, ja, nästa lite för länge. Olle skidar och skidar, 
och är en dag ute i en vacker vinterskog. Det kändes som om han kommit 
in i Vinterkungens förtrollade slott. 

(ett vitt tyg med fastsydd scenografi dras över kulissen) 
O: Wow! Vilken vacker vintervärld! Men nu börjar jag bli trött på vinter och 
snö. Jag tycker  att den kunde börja töa bort igen.



Plötsligt steg kung Vinter in, (kören huttrar och vänder sig mot honom.)
Olle kände med ens att han började frysa. Kung vinter såg sträng och 
bister ut. 
(Kungen viftar med en knuten näve)

K – “Hörde jag rätt, Olle, är du trött på vintern?

O: Nej, jag älskar vintern. Men våren, jag kan inte låta bli att längta efter 
våren!

K: Åh så besviken jag blir. Att folk vill ha vår, trots att vintern är så 
underbar! Är det så? 

(Kören nickar och håller med, kungen ser  besviken ut) 

Då stampade kung Vinter besviket i golvet och lyfte sina händer i 
förtvivlan, och med ens kändes hela rummet som fyllt av ett norrsken.

!
(Alla elever)
Sång: Norrsken – eleverna sjunger Norrsken och viftar med färgade 
dukar.
Gumman Tö blir rädd och gömmer sig.

Olle tyckte lite synd om kung vinter, och tänkte att när han kom hem igen 
så kunde han gärna använda sina skidor ett litet tag till. Och av gumman 
Tö såg de inget, för hon hade blivit skrämd av kung Vinters Norrsken. 
(Olle skidar runt)

Inte förrän på vårsidan, då kung Vinter med hela sitt hov drog upp till 
Nordpolen, vågade sig gumman Tö fram. Men nu kom hon med besked. 



Usch, ett sånt slaskande! Eftersom Olle hade sportlov, så ville han ännu 
åka lite till. Han ropade och försökte påverka gumman. 

O: Snälla gumman Tö, låt bli våran Snö!
G: Hmpf, aldrig är du nöjd! 

Och gumman Tö gav sig inte, inte så länge det fanns minsta snösmula 
kvar (slänger snö och skvätter vatten runt sig och fnissar) Regnet flöt i 
strömmar, de vissna löven från fjolåret virvlade omkring för hennes 
sopkvast, och alla människor fick snuva. (kören huttrar och nyser)
(Prinsessan rullar in på rullskridskor, med fjärilar på järntrådar framför sig)

Men när till sist en vacker dag Prinsessan Vår kom åkande i sin lätta 
vagn, dragen av fjärilar, såg Olle se gumman Tö skinande belåten. 
(Gumman Tö stannar upp mitt i sopandet och ler stort)  Kanske hade hon 
blivit trött av allt skvättande och snöande?

P: Nu kommer äntligen våren och du får får du äntligen sluta jobba 
Gumman Tö!
G: Hurra!

Och för första gången tyckte Olle riktigt bra om gumman Tö och tänkte, att 
hon var inte så dum att ha ändå, om hon bara kunde lära sig att passa 
tiden. 
(Olle och Gumman Tö highfivar, prinsessan viftar med en blomma)

!
(Alla elever)
Sång: Blåsippan
Lodjuren städar undan så att Järvarna kan fortsätta.


