
 

 

Ratataa eller The Staffan Stolle story 

Det är på Svartö slott en sommarnatt 1891. Medlemmarna av familjen Lefverhielm är 

församlade. De dricker gammalt ädelt vin. Näst sista flaskan har korkats upp. Men det är ett 

vin med förbannelse, ett vin man dricker på egen risk. Och hela släkten dör. Endast unge 

Staffan överlever.  

Det är på Svartö slott en sommarnatt 1891. Medlemmarna av familjen Lefverhielm är 

församlade. De dricker gammalt ädelt vin. Näst sista flaskan har korkats upp. Men det är ett 

vin med förbannelse, ett vin man dricker på egen risk. Och hela släkten dör. Endast unge 

Staffan överlever.  

Hans lekkamrat och trolovade Charlotte ber sin pappa, major Nibbing, adoptera honom. 

Staffan påpekar att de inte får glömma Vicke, statarpojken med vilken han slutit 

fostbrödralag; de är födda samtidigt, samma timme faktiskt. Majoren adopterar båda 

pojkarna.  

I Hästeholm elva år senare berättar major Nibbing för sin blivande svärson på dennes 

myndighetsdag om släkten Lefverhielms förbannelse -- Leipzigermässingen. Gång på gång 

har föremål av sådan mässing ställt till elände för personer i släkten. Majoren överlämnar 

också ett brev från Staffans far.  

På sitt rum öppnar Staffan brevet men går ut igen, innan han läst det. In i rummet kommer 

nu ryttmästare Klåd Tränger som läser brevet med stort intresse.  

Det är stor bal. Staffan berättar för Charlotte att brevet blivit stulet. En stund senare 

överraskar Staffan Klåd Tränger med Charlotte och utmanar honom på duell.  

När duellen följande morgon håller på att genomföras, dyker majoren upp i dimman. Han är 

trött på båda sina adoptivsöner. I morgon avreser ni till tropikerna, säger han.  

Långt senare sitter Staffan och Vicke utfattiga på en bar i tropikerna. Inför deras ögon dödar 

två banditer varandra, och hos dem hittar de båtbiljetter. Äntligen kan de resa hem.  

Det är vinter när Staffan och Vicke kommer till Stockholm och uppsöker 

Arbetskommissionen, där Staffan uppger efternamnet Stolle. Han vill inte att Charlotte ska 

hitta honom. Hon är bara ute efter att gifta sig till hans fina släktnamn, har han insett.  

Staffan och Vicke får jobb i herrturken på unionsbadet. Nästan genast skickas Staffan till hytt 

5 för att göra pedikyr -- och i hytten möter han Klåd Tränger. Denne börjar tala om ett visst 

brev han har i sin ägo. Men Staffan vill inte kännas vid detta. Han heter Stolle. Sedan klipper 

Staffan stortån av Tränger.  



Staffan och Vicke avskedas. De får nytt jobb mot kost och logi på den föga framgångsrika 

restaurangen Stångryttaren.  

På julafton 1906 kommer Tipsie Blink förbi restaurangen. Hon hör vacker musik och stiger in. 

Det är Staffan som spelar, och han känner igen Tipsie från Hästeholm. Hon är dotter till 

madam Blink, strykerskan. Tipsie blir kvar hos Staffan och Vicke.  

Tiden går. I en antikaffär, dit Staffan kommit för att sälja en klocka, ser han Klåd Tränger. Han 

hör Tränger berätta om en förestående utlandsresa.  

Staffan beslutar göra inbrott hos Tränger för att få tag i brevet.  

Medan Staffan och Vicke gör sig klara att begå inbrott, kommer teaterkungen Albert Ramp 

till restaurangen där han hör Tipsie sjunga och blir imponerad. Han stämmer möte med 

henne nästa dag. Hon lovar komma tillsammans med två vänner.  

Staffan och Vicke försöker ta sig in i Trängers våning från våningen ovanför. De borrar med 

tryckluftsborr i golvet och störtar plötsligt ner i Trängers våning där det pågår stor fest. 

Staffan och Vicke flyr. Men Charlotte, som nu uppvaktas av Tränger, har sett dem. Hon 

försöker ropa Staffan tillbaka.  

Tidningar berättar att Albert Ramp gjort fynd.  

Staffan, Vicke och Tipsie turnerar landet runt med växlande framgång. Men Charlotte gillar 

inte att Staffan fjollar sig i landsorten. Hans konstnärliga geni är värt ett annat öde, och hon 

ordnar en stor konsert i Stockholm. Olja Schlaskokowitsch ska dirigera ett av Staffans verk 

med Staffan själv vid flygeln.  

I konsertsalen hamnar Charlotte bredvid Klåd Tränger som nu visar henne brevet till Staffan.  

Konserten börjar. Vicke är med i orkestern. Han sitter vid cymbalerna som är gjorda av 

Leipzigermässing. När cymbalerna till sist ska ljuda och han slår ihop dem, blir effekten som 

av en explosion.  

Staffan och Vicke blev bortbytta som små. Det är egentligen Vicke som är en äkta 

Lefverhielm.  

Charlotte blir härskarinna på Svartö slott. Hon och Vicke tar emot Staffan och Tipsie som 

kommer på besök. Vicke har hittat en flaska vin, den sista i sitt slag. Han häller upp och 

utbringar en skål. Då blir det liv i en målning på väggen, Rufus Lefverhielm till häst med horn 

i hand. En fanfar ljuder. Alla tappar sina glas.  

Det utrunna vinet formar ordet Slut. 


