
HEJ LÄRARE!
För dig som vill förbereda dig och dina elever för föreställningen på ett sätt som 
ger ökad kontextuell förståelse har vi sammanställt detta material. Vi på ung 
scen/öst är mycket glada över att vi får komma och spela vår föreställning 
Tårtbagaren hos er!

Har du eller dina elever frågor och funderingar kring mer specifika repliker eller 
händelser i föreställninen ni just såg, hör av er till oss! 

Du som lärare vet bäst vad som passar din grupp och vilka erfarenheter och 
kompetenser som finns bland eleverna. Lycka till! 

Om du har frågor till oss, vänd dig till:

Elin Andersson
Publik - och bokningsansvarig
013-37 77 77
elin.andersson@ungscen.se

SPRÅKSTÖD TILL FÖRESTÄLLNINGEN TÅRTBAGAREN



Melissa bakar en tårta som visar hur staden såg ut förr, bland annat med en 
grindvakt och en mur runt staden. Tårtbagaren Melissa startar upp ett bageri i 
en stad där ingen ätit sötsaker på länge.Tårtorna får invånarna att berätta om 
och förverkliga sina drömmar. Samtidigt börjar samhället förändras, staden vill 
inte ta emot nyinflyttade. Melissa blir tvungen att ta ställning för eller emot
stadens åsikter. Föreställningen utspelar sig i Melissas bageri, dit stadens 
invånare kommer med olika ärenden. En skådespelare spelar Melissa. En annan 
spelar hennes fyra kunder.     

     
    MELISSA
En Tårtbagare som vunnit priser för sina tårtor. Har gått på bagarskolan
"Sockertoppens Tårtakademi" sen hon var två år. 

       

  

  
  
   
      

         
   
              RUSSIN BULL
Var stadsvaktmästarens sekreterare tills Maring Sviss tog över jobbet. Russin 
Bull tvingades att gå i pension. Melissas tårtor hjälper Russin Bull att bli 
ordförande för Minnesklubben. 



     MARING SVISS
     
      Jobbar som assistent åt stadsvaktmästaren   
        sekreterares kontorsassistent. Melissas bakelse
        gör att Maring Sviss blir uppgraderad till 
        stadsvaktmästarens sekreterare. 

     

          

                             ISTEVIA SOCKERINA

      Jobbar som cykelbud och leverar varor över hela  
                  staden. Istevia Sockerina drömmer om att bli 
        helikopterpilot. 
    

     

             SEMLON GRÄDDLOCK
       
            
             Är en nyinflyttad murare som blivit utkastad från 
         sin hemstad. Semlon Gräddlock blev kär i sin
         kollega och det var förbjudet där.

   



ORDLISTA ÖVER PÅHITTADE ORD
Sockertoppens Tårtbakademi - En fint ansedd skola där barn utbildas till 
tårtbagare.

Stadsvaktmästare - Den person som bestämmer över staden. I den här pjäsen 
är städerna självstyrande, som om de vore länder. En stadsvaktmästare kan 
liknas vid en president eller en diktator.  

Stadsvaktskontoret - Där stadsvaktmästaren och stadsvaktmästarens 
sekreterare arbetar. Härifrån styrs staden. 

Stadsvaktspolisen - Stadens poliser. 

Minnesklubben - En förening för pensionärer. På Minnesklubbens möten röstar 
de om vad klubben ska ha för åsikt i olika frågor. Minnesklubben tycker ofta illa 
om förändringar. Minnesklubbens åsikter påverkar stadsvaktskontorets åsikter. 

Trevlighetsnivå - Ett ord som Maring Sviss använder för att beskriva hur trevlig 
staden är. Med ”trevlig” menar Maring att invånarna inte protesterar mot något. 

Arspenik - Ett dödligt gift. I liten dos orsakar det kräkningar och illamående. 

Grindvakt - En person som bestämmer vem som får komma in i staden. 
Grindvakten ger tillstånd eller avslag. Staden har inte haft grindvakt på länge 
men Minnesklubben får staden att återinföra grindvakt igen.  
 



FÖRESTÄLLNINGEN SCEN FÖR SCEN

          Melissa flyttar in och öppnar  
                    sitt nya tårtbageri. 

       
        
        
       

          

          Istevia Sockerina leverar de  
          ingredienser Melissa har    
          beställt. Istevia förstår att 
           Melissa vill sälja tårtor och  
          varnar för att staden inte  
              tycker om förändringar. 

 

        
         

          Maring Sviss kontrollerar  
                    bageriets trevlighetsnivå. 
          Melissa skriver på ett kontrakt  
          där hon lovar att bageriet inte  
          kommer vara ett hot mot 
          stadens värderingar. Melissa  
          förstår att Maring egentligen  
          gör stadssekreterarens jobb  
          utan att få något tack för det. 
                    Melissa bakar en bakelse som  
          ska få Stadsvaktmästaren att  
          se vilket bra jobb Maring gör. 



                       Melissa lagar kolasås. 
            Semlon Gräddlock känner  
            doften av kolasås och får 
              smaka. Semlon berättar om
                                                                                 sin förbjudna kärlek till 
            kollegan från hemstaden. 
            Melissa uppmuntrar   
                Semlon att skriva ett brev och    
            bjuda hem sin före detta 
            kollega på kolatårta.
     

             
           Russin Bull har blivit 
           pensionerad från sitt jobb 
           som Stadsmästarens 
           sekreterare och Maring Sviss  
           har nu tagit över jobbet. Detta  
           på grund av Melissas bakelse. 
            Melissa förstår att Russin Bull  
                     vill bli ordförande i 
           Minnesklubben men skäms  
           över att ha fått sparken. Hon  
           uppmanar Russin Bull att
           låtsas ha gått i pension 
           frivilligt. För att späda på 
           lögnen ska Russin Bull bjuda  
           in Minnesklubbens tårtkalas.     
           Melissa bakar en tårta som  
           visar hur staden såg ut förr,  
           bland annat med en grindvakt  
           och en mur runt staden. 

                                 Istevia Sockerina levererar 
           ingredienser till Melissa.
                                                                      Istevia berättar att Russin Bull  
                     blivit ordförande för 
           Minnesklubben. 
           Minnesklubben vill nu göra det  
           svårare för folk att flytta in i 
              staden. Istevia tror att det är  
           någonting magiskt med 
           Melissas tårtor och ber om en  
           tårta som ska få sin dröm att  
           bli helikopterpilot att slå in. 



      Semlo    Gräddlock villl avbeställa sin 
           kolatårta. Semlons kollega var  
           på väg för att hälsa på men  
           stoppades av stadens nya 
           lagar. En grindvakt måste nu  
           ge tillstånd för  att någon ska  
           komma in. Semlons kollega  
           fick inget tillstånd Melissa  
           uppmanar Semlon att ta emot  
           kollegan i smyg men det vågar  
                                        inte Semlon. 

         

 

          

            Maring Sviss kommer som  
            stadssekreterare och vill 
            beställa en tårta till ett
            murbygge. 
            Stadsvaktmästaren     
                 hört rykten att folk vill ta in  
            besökare i smyg och ska 
                      därför bygga en mur runt 
            staden. 

         

            

       

           Melissa bakar en glasstårta. 
           Istevia Sockerina är glad över  
                     att ha blivit helikopterpilot åt 
           stadsvaktmästaren. Istevia ser  
           glasstårtan och blir arg över  
                     att Melissa bakar till den mur  
           som ska byggas runt staden.  
           Istevia tycker att det är fel,  
                     Melissa vet inte vad hon 
           tycker.     



           Semlon Gräddlock kommer för 
att            hämta glasstårtan. Melissa 
           förstår att Semlon är en av de  
           murarna som bygger muren. 

          

          
                  

           Russin Bull beställer en tårta  
           åt Minnesklubben. 
             Minnesklubben vill att 
           Melissa ska baka en tårta  
           med arspenik i, för att 
                                        förgifta de personer som står  
               utanför stadens  mur och vill  
           flytta in. Melissa går med på  
           det.  

          

            

           Melissa råkar själv smaka på 
           giftet och mår dåligt. Hon  
           ångrar att hon ville baka in  
           gift. Melissa bakar in en kavel 
a                     av guld och hoppas att de 
som              står utanför  ska använda  
           kaveln för att slå sönder 
           muren
 

   



           Maring Sviss kommer med 
             Melissas guldkavel. Någon har  
           använt kaveln för att göra ett  
           hål i muren och har kommit in i  
           staden. Melissa ska straffas 
              genom att slängas ut ur 
              staden. Hon måste packa ihop  
           sitt bageri och flytta. 

   

           

           
            Istevia Sockerina kommer  
            som helikopterleverantör.  
            Istevia hjälper Melissa att  
            packa men Melissa förstår 
            då att Istevia egentligen är  
                                där för att köra ut Melissa.  
            Det ingår i Istevias jobb som  
                      helikopterpilot. De hör att  
            stadsvaktspolisen står utanför  
            bageriet för att hämta Melissa  
            med våld. Isteiva går ut för att  
                      be dem att vänta medan 
            Melissa packar. 

           

            Semlon smyger in för att säga  
            hejdå. Den som hade tagit sig  
              in     in i staden var Semlons
            kollega och nu ska de rymma  
            tillsammans. Semlon tackar  
            Melissa för hjälpen. Melissa  
            bestämmer sig för att följa  
            med dem.

 


