
TOPPLISTAN 
 

 

Avsnitt 1: Magnetism 
 

#3 
Jag är så less på magneter, dom fastnar inte på en taco. Och inte heller på en 
flytväst. Jag är besviken på magneter. 
Fastnar inte på grisar, inte på kossor, inte på såna (pekar på några kaniner), inte på 
nåt.  
De funkar bara på metaller såsom… järn, kobolt och nickel. Järn, kobolt och 
nickel. Men vem (tusan) har järn, kobolt och nickel!? 
 

#2 
SÅNGARE  
Som magneter är vi två, hur vi dras intill varann… 
TRUMMIS  
Som slemmiga maneter, så flyter vi mot strand… 
SÅNGARE  
Jag tror du missförstår. 
TRUMMIS 
Jag tror att jag förstår. 
SÅNGARE 
Jag sjunger om magneter. (med G) 
TRUMMIS 
Ja, maneter är vi två. 
SÅNGARE 
Aaarfgh! 
TRUMMIS 
Blubb, blubb, blubb… jag är en manet, en liten manet… 
 

#1 
Rött mot rött, dom stöter bort varandra, vitt mot vitt, resultatet blir detsamma. 
Men rött mot vitt: dom drar ihop sig nu. Rött mot vitt: går ej att få itu.  
Stöter bort – det kallas repellera. Dras ihop – det kallas attrahera. Stöter bort – det 
kallas repellera. Dras ihop – det kallas attrahera. 



Avsnitt 2: Friktion 
 

#3 
SÅNGARE 
Jag glider inte bak igen när jag klättrar upp för backar. Friktionen har ett fast 
grepp om mig, det är därför jag den tackar. 
TRUMMIS  
Jag vill också tacka min vän friktion, som gör att musen är mindre än kon… 
SÅNGARE 
Nej, det är något helt helt annat, det här handlar om friktionen.  
TRUMMIS 
Jag sjunger också om friktionen. 
SÅNGARE 
För friktionen är två ytor som greppar i varann. 
TRUMMIS 
Och också något litet du gömmer i din hand. 
SÅNGARE 
Friktion kan ge dig fäste och bromsa in din fart. 
TRUMMIS 
Aha, friktion är alltså magiskt.  
SÅNGARE 
Nä, nu har du sjungit klart. 
 
#2 
Åh, nej, jag har för tunna kläder. Tur att jag har lärt mig, ett helt nytt sätt, som är 
gratis och lätt med friktion till hjälp kan jag värma mig. Jag gnuggar upp min 
värme, jag tar en åkarbrasa, jag gnuggar upp min värme nu, åååååkarbrasa!!! 
 
#1 
Har hakats fast i något, det måste vara friktion! Jag undrar hur den fångat mig och 
hur jag ska bli fri. Har testat olja, valla, margarin och stearin men nånting håller 
fast i mig – det måste vara friktion! 
Nej, dumma mig. Det var tuggummi! Inte friktion. Mein falsch. 
 

 
  



Avsnitt 3 - Tyngdkraft 

  
#3 
Månen den, den snurrar runt jorden. Precis som jag, jag snurrar runtom dig. Men 
jag är ingen måne och du är ingen planet. Det var en – liknelse som jag sjöng, för 
att vara poetisk. 
 
 #2 
Jag är så less på all tyngdkraft. Allt jag kastar upp faller ner. Jag är så less på 
gravitationen, inget svävar upp utan ramlar ner. 
Jag kastar upp min spade, jag kastar upp min hatt, allt faller bara ner, allt faller 
bara ner, allt faller bara bara bara bara ner. 
 

 #1 
Allt dras mot jordens mitt, och ingenting bara svävar fritt, någon borde sagt det 
till mig, nu har jag limmat fast varenda grej.   
Kolla på den här flaskan. Och pizzan tallriken och bordet. Kolla på min kompis, 
jag har limmat fast han. Jag har limmat fast allt, till och med den hära hatten 
Tung låt om jordens tyngdkraft, med den stannar allting kvar på sin plats, tung låt 
om gravitation, min kompis sitter kvar i samma position. 
Men släpp då! (drar i sin hatt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Avsnitt 4: Elektricitet 

 
#3 

SÅNGARE 
Ström kan vara farligt men är också bra… 
TRUMMIS 
Är du rädd för strömming, det är inte jag… 
SÅNGARE 
Jag sjunger ej om fisken, jag sjunger ju om el… 
TRUMMIS 
Precis! Med mos och lingon.  
SÅNGARE 
Nej, nej, nej… 
TRUMMIS 
…då är strömming aldrig fel! 
SÅNGARE 
Aaargh!! 
 
#2  
Plasten isolerar och metallen leder el. Men hur jag än försöker så lyser inte det. Jag har 
läst i manualer och sökt på internet. Men var ska man stoppa sladden? Jag får inget svar 
på det. 
 
#1 

Sångare 
En kraft vi ej kan se drar dig intill mig. Det är någon typ av laddning mellan oss. Och när 
jag gnuggar på mitt hår, ja, då fastnar du. Du följer mig, det sprakar till, av statisk el. 
KÖR 
Statisk el, statisk el.  
Sångare 
Mitt hår står alltid helt rakt upp i luften. 
KÖR 
Statisk el, statisk el.  
Sångare 
Min hand är laddad med tusen starka blixtar. 
KÖR 
Statisk el, statisk el.  
Sångare 
För jag gnuggar min ballong, jag älskar min ballong, jag äääälskar min ballong… 
Ballongen går sönder, låten tar abrupt slut. Sångerskan vet inte riktigt vad hon ska göra. 
 



 

Avsnitt 5: Balans 

 
#3 
En stor sten är inget problem, den åker upp så lätt med mitt spett. En stor sten är 
inget problem, den åker upp så lätt. Min hävstångssång är inte lång. Min 
hävstångssång, den slutar nu… jag sa nu… hallå, nu… jag menar nu, nu, nu, varför 
slutar den inte? 
 
#2 
Jag har tappat bort balansen, har ingen aning om vart jag haft den. Så jag håller 
hårt, i mitt mickstativ, och hoppas att ingen ser när jag snubblar till. Som en gris 
på is, som en liten bebis. (uttalas så det rimmar) – hjääälp, det är på riktigt faktiskt. 
 
#1 

Hälften här, hälften där. Kroppen är i jämvikt. Som ni ser, för mycket här eller 
här, så kommer jag att falla ner. För att balansera måste vikten vara jämn. 
Stekpanna och tulpan, det kommer aldrig att funka.  
Bowlingklot och en nöt, det kommer aldrig att funka. Men jag kan kompensera 
med en del av min kropp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Avsnitt 6: Densitet 

#3 
HOUSE ARTIST 
Vad är densitet? Det är det ingen som vet?! 
DJ 
Va? 
HOUSE ARTIST  
Ingen som vet. 
DJ 
Jo, jag vet vad densitet är. 
HOUSE ARTIST  
Det är det ingen som vet.  
DJ 
Det är ju hur tätt packat materialet är… 
HOUSE ARTIST  
Ingen vet.  
DJ 
Massan per volymenhet kan man säga… 
HOUSE ARTIST  
Kan nån förklara för mig? Vad som är densitet? 
DJ 
Jo, men hallå? Jag sa ju det… 
HOUSE ARTIST  
Ingen som vet.  
DJ 
Jag har ju sagt det… 
HOUSE ARTIST  
Vad som är densitet. 
 
#2 
Jag har hög densitet. Om man jämför med fluff, av olika slag, såsom bomull och 
sockervadd. Jag har låg densitet om man jämför med sten, som skiffer och marmor, gnejs 
och granit. Stenhårt! 
 
#1 
Om du vill flyta bort med mig nu, över ett kärleksfullt hav så använd något praktiskt 
som en flytväst, vars densitet är låg och den flyter.  
Förlåt om jag blir teknisk, men jag bryr mig om att inte sjunka som en hästsko vars 
densitet är högre än vatten. Det handlar om min och din säkerhet. (och densitet i 
allmänhet). 



Avsnitt 7: Ljud 

 
#3 
JAZZSÅNGERSKA 
I mitt vakuum, helt utan ljud, där är det inget som hörs, så ingen vet att jag finns. 
VAKTMÄSTARE 
Jag hör dig. 
JAZZSÅNGERSKA 
Där ingen hör mig. 
VAKTMÄSTARE 
Men sjung högre då. 
JAZZSÅNGERSKA 
Där ingen hör mig. 
VAKTMÄSTARE 
Alltså, inte ljusare - utan starkare! 
JAZZSÅNGERSKA 
Där ingen hör miiiig!? 
VAKTMÄSTARE 
Ja… det var kanske inte riktigt så jag menade… 
JAZZSÅNGERSKA 
Där ingen hööööör miiiig!? 
VAKTMÄSTARE 
Det här är ju lönlöst. 
 
#2 
Ljudvågor, ljudvågor. Dom träffar ditt öra. Så du hör. (paus) Så jag sa. Ljudvågor, 
ljudvågor. Så du kan höra. Ursäkta om jag stör. Jag vet att jag kan vara lite högljudd 
ibland. Jag sa LJUDVÅGOR, LJUDVÅGOR. SOM TRÄFFAR DITT ÖRA. 
LJUDVÅGOR, LJUDVÅGOR!!!  
 
#1 
Har inte tid för den här låten. Kan ni snälla stänga av den? 
Jag är ju bonde på riktigt. Med massa djur som står och låter.  
Hör att hästen vill ha mjölk (står vid en nöffande gris), och hönan äter ägg (står vid 
råmande kor) och getter ska dresseras. (står vid gnäggande häst). Kan inte sjunga mera.  
Har inte tid att sjunga svagt. (viskar) Har inte tid att sjunga starkt. (skriker) Har inte tid 
att sjunga lågt. (mörk röst) Har inte tid att sjunga högt. (falsett) 
Har inte tid att sjunga svagt. (viskar) Har inte tid att sjunga starkt. (skriker) Har inte tid 
att sjunga lågt. (mörk röst) Har inte tid att sjunga högt. (falsett) 
 

 



 

Avsnitt 8: Fast, gas, flytande 
 
#3 
H2O – det vill säga vatten. H2O – jag har det i hatten. H2O – jag använder 
tratten. H2O – och häller på katten. 
H2O-OOOO-OO-OOO-OOOO. 
 
#2 
Vattnets alla former, de ska rimma. I havet och i badkar, kan man simma. På 
fönstret är det fuktigt, det blev imma. Ute är det ruggigt, lite dimma. Isen har 
smält här, det blev vatten. Rimmet är klart nu, så där satt den… vatten… 
 
#1 
Jag skulle värma vatten, riktigt riktigt hett. Men vid hundra grader, va det nåt som 
hände, det började ryka, sen började det bubbla. Jag ångrar att jag ånga (de) bort 
mitt vatten. Jag ångrar att jag ånga (de) bort mitt vatten.  
Då är ju is mycket bättre. Det försvinner ju aldrig, det är det enda vi kan vara helt 
säkra på. Vad är det som händer? Vänta, var tar isen vägen? 
Vattnet har tre former. Fast gas och flytande. Vattnet har tre former. Fast gas och 
flytande. 
Vattnet har tre former. Fast gas och flytande. Vattnet har tre former. Fast gas och 
flytande. 
Det vet jag nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Avsnitt 9: Luft  

 

#3 
Luften är, inte ingenting, luft e nåt, som är någonting. LUFTGITARR!!! 
 
 
#2 
Syre behövs för att leva. Och syre får vi från luften. Som jag drar ner i mina 
lungor. Och sjunger så länge jag kaaaaaaaaaaaaaan! 
 
 
#1 
Jag är inte rädd för luften, haha, hur skulle det se ut? Jag vet att den tar plats men 
det finns ändå plats för Rut. Visst kan luften kännas, när vinden friskar på, men 
luft är inte farligt, det måste jag förstå. Och luftmotstånd är jobbigt, när du cyklar 
eller går, men luft är inte arg på mig, det kan bara kännas så. Och det där att luften 
väger, ska inte skrämma mig, jag har sparat lite luft här, så att jag kan visa dig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Avsnitt 10: Ljus  
 

#3 
Jag vill ha mera ljus på mig, dags för mig att skina som en stjärna – tänd upp. Och 
när det börjar svida i skinnet ska ni ändå vrida upp ljuset – mer ljus! Kan ni ens se 
mig, när jag står här? Jag vill ha allt ljus på mig! Meeer ljus!!! 
 
#2 
Åh, du ljög för mig, månen, när du lös. För du lyste aldrig av dig själv, din gös. Det 
var ljusstrålar från solen som studsade från dig till mig. Inget eget ljus, bara 
reflektion, du lyser inte av dig själv. Månen din gös, månen din gös, månen din 
gös! Du är en gös – månen – en riktig gös. En gös! 
 
#1 
JAZZSÅNGERSKA 
Mörka nätter bland stadens alla hus, åh vad jag längtar efter en strimma ljus. Här 
nere i skuggan dit inget ljus når, är det bara mörker, jag får. 
VAKTMÄSTAREN 
Sitter du här? 
JAZZSÅNGERSKA 
Släck! Ingen kan se mig, ingen vet att jag finns. 
VAKTMÄSTAREN 
Jag ser dig jättetydligt. 
JAZZSÅNGERSKA 
Solen är borta och ingen mig minns. 
VAKTMÄSTAREN  
Om du vill kan jag bara tända på knappen här? 
JAZZSÅNGERSKA 
Det är mörkt, det är mörkt… 
VAKTMÄSTAREN  
Ja, men det behöver det inte va. 
JAZZSÅNGERSKA 
Det är mörkt, det är mörkt… 
 
 
 


