
Sista Ringen: Hela handlingen: 

Det är en solig vintermorgon. En ny arbetsdag börjar för lärare och elever vid en stor skola i 

Stockholm. 

En av eleverna är sista-ringaren Erik Svensson som bor i Gamla Stan med sin mor. Hon har en 

strykinrättning. 

En av lärarna är den hunsade, av eleverna närmast förföljde Lars Valberg, Schasen kallad. Han är 

lärare i teckning. Han lever med sin svårt nervsjuka fru Maria. En hemvårdarinna hjälper till att sköta 

henne. 

En annan av eleverna är Eriks grevlige klasskamrat Clarence von Hæcken. 

Erik, Clarence och deras kamrat Jonne missar dagens morgonsamling. De ska ha Schasen första 

lektionen och lyckas osedda ta sig till teckningssalen. Men nu väntar de att han, sin vana trogen, ska 

dyka upp i förtid och rapportera deras förseelse. I dag dröjer han emellertid. 

Pojkarna tittar i ett skåp med föremål att avbilda. Där pekar Clarence förvånad ut en Ming-pjäs, en 

mycket fin sak -- som han märkligt nog råkar ha en pendang till hemma. Här finns förutsättningar för 

att spela Schasen ett spratt. 

Schasen kommer för sent till skolan. Han möter rektorn som klagar över den sena ankomsten. Det är 

inget bra exempel för eleverna. 

På teckningslektionen ber Clarence att få måla av Ming-pjäsen. Schasen är tveksam. Det är en 

dyrbarhet, ett fynd han gjort i en lumpbod. Men han gör Clarence till viljes, eftersom klassen just nu 

uppträder så ovanligt städat. 

Rektorn har lovat eleverna sportlov på eftermiddagen. Men på rasten kommer en boll farande in 

genom ett fönster. Anmäler sig inte den skyldige, inställes lovet, meddelar rektorn. 

Eleverna har samlats i aulan. Rektorn frågar efter den skyldige. Alla reser sig. 

Det blir lektioner resten av dagen. Clarence och Erik kommer överens om att träffas på kvällen. 

I kollegierummet talar lektor Flodmark till sina kollegor. Han invänder mot rektorns metod att lära 

eleverna rättvisa. 

På kvällen kommer Erik hem till Clarence. Bostaden är rena palatset. 

Clarence verkar rastlös, rotlös och olycklig. Någon nära kontakt uppstår inte mellan kamraterna. 

Erik talar om att han inte röker. Han har inte råd. Clarence säger att han också varit fattig. Rikedomen 

har kommit genom att hans far gift om sig. 

Erik träffar också Clarences styvsyster Suzanne, och med henne kommer han genast bra överens. När 

han ska gå hem, gör hon honom sällskap. 



Framme i Gamla Stan ser Erik plötsligt sin far som är skild från modern sedan fyra år. Han är berusad 

och har gripits av polis. Erik tar hand om honom -- det går polisen med på -- och för honom hem till 

sig. 

Suzanne står och ser på. 

Hemkommen säger Suzanne till Clarence att det är likadant med Eriks far som med hennes. Hon 

älskar Erik. Och hon ska berätta för honom hur hennes far blev frisk. 

Eriks och Clarences klass har gymnastik. Läraren, Majoren kallad, driver grymt på Erik -- som plötsligt 

faller ihop med ett skrik. Han bärs ut. 

Efteråt talar Clarence med Majoren i enrum. Om Majoren inte slutar plåga Erik, säger Clarence, 

kommer han att anmäla Majoren för otillbörligt närmande. 

Eriks och Clarences klass har teckning för Schasen. Clarence fortsätter att måla av Ming-pjäsen. Det 

uppstår oro i klassen. Schasen provoceras. Erik blir den syndabock som han klipper till. Bu! ropar 

klassen. 

Clarence säger att han mår illa, och Schasen skickar ut honom. Clarence tar en taxi hem. 

Suzanne har sökt upp Eriks mor och berättar att hennes far har haft samma problem som Eriks far -- 

men lyckats ta sig ur dem. Och nu vill Suzanne och hennes far erbjuda hjälp. 

Clarence återvänder till teckningssalen. Åter har han Ming-pjäsen framför sig. Och i ett obevakat 

ögonblick byter han ut den mot den pendang han hämtat hemma. Sedan inleder han ett samtal med 

Schasen som han snart lyckas reta upp. Då slår Clarence sönder pjäsen. Schasen rusar ut i tyst 

förtvivlan. 

Clarence visar upp den hela pjäsen. Sprattet är betalning för det Schasen gjort mot Erik, säger han. 

Rektorn kommer inrusande i teckningssalen -- och får se den hela pjäsen. 

Rektorn drar i väg med Schasen och börjar en grundlig utskällning. Men en vissling kallar rektorn 

tillbaka till teckningssalen, där han får veta vad som egentligen har hänt. 

Clarence säger att han ser fram emot att bli relegerad, och rektorn bekräftar att relegering kommer 

det att bli. Sedan går rektorn. 

Schasen kommer in. Clarence ber om ursäkt. Schasen erbjuder sig att försöka ställa allt till rätta, men 

Clarence tackar nej. Relegeringen blir en befrielse. 

Sedan också Clarence gått talar Schasen med Erik som säger att han nog hade gjort detsamma i 

Clarences ställe. Varför gör han det inte då? undrar Schasen. 

Min mor har uppoffrat nästan allt för att få mig till student, säger Erik. 

Clarence springer över skolgården. 


