Den nye Ulv
(Ulv i højt humør kommer ind på scenen. Ulv bærer stor frakke af lamme/fåreskind med et
fårehoved der dingler ned af ryggen, nok lidt skjult fra publikum. Ulv snakker med tysk
accent.)

ULV
Hallo. Tschüss. Undskyld jeg forstyrrer. Sikke en tur. (Forpustet) Der er noget om snakken,
man bliver forpustet af at gå op på Bakken. For det er da her ikke? Dyrehavsbakken ved
Ulvedalene?
Ja, entschuldigung. Lad mig først præsentere mig selv... Ich heisse... Jeg hedder Ulrich
Wolfgang Lupus von Wulfenstein - men alle kalder mig bare Ulf
Jeg ved godt, jeg efterhånden ligner Døden fra Lübeck, men det er nu ikke der jeg kommer
fra. Nej jeg kommer fra Flensburg. Jeg er en del af det danske mindretal i
Schleswig-Holstein.
Og jeg havde besluttet, at i anledningen af 100-året for genforeningen, ville jeg endelig flytte
tilbage til mit elskede gamle Danmark.
Hjem til landet med bløde og runde værdier. Bløde og runde. Ligesom dig, der sidder der…
(Peger på én i publikum og griner/hyler.) Undskyld. Ulvehumor. Men du ser da rigtig sød ud
(flirter ubehageligt - (jeg flirter med dig….)) Hvad hedder du? (Får et navn. forsøger at udtale
det men fejler) J eg tror bare, jeg kalder dig for ‘frokost’….
Men ja. Jeg blev soooo sooo skuffet.
I danskere er ikke længere lige så bløde som jeres konsonanter. I er blevet soooo
firkantede. Mere firkantede end jeres LEGO-klodser.
De første problemer opstod allerede, da jeg stod ved grænsen. De ville nicht lukke mig ind.
Normalt er det en god ting, når man i Sønderjylland bliver tilbudt bom. Men denne gang var
det en grænsebom. (griner/hyler.)
Jeg pustede og prustede og pustede mig op, men der stod tre små uniformerede
grisebasser og ville nicht lukke mig ind.
De fortalte at grænsen var lukket efter ordre fra Den Lille Rødhætte… Først tænkte jeg,
Inger Støjberg. (griner/hyler.)
Men jeg havde hørt forkert. De sagde ikke Den Lille Rødhætte, de sagde Den Lille Røde
Mette… Frederiksen.
Hun havde lukket grænsen på grund af alt det her Corona-halløj.
Jeg forklarede, at jeg godt nok har tysk pas, men at jeg føler mig 100 procent dansk.
Men det hjalp ingenting. De tre grisebasser sagde, at jeg ikke havde en kinamands chance
for at komme ind i landet, om jeg så havde været en panda.
Men jeg fik heldigvis hjælp fra mine venner, vildsvinene. Vi lavede den aftale, at hvis jeg ikke
åd dem råt, så skulle de nok hjælpe mig ind i Danmark. Som sagt så gjort. De hjalp mig ind i
Danmark, og jeg åd dem ikke råt. Jeg panerede dem først. (griner/hyler.)

Den nye Ulv
Jeg skulle bare svømme forbi det der lille dumme vildsvinehegn, I har gebygget.
(griner/hyler.)
Åh, die dumme dänen.
Dänemark har en kystlinje på over 8000 km og så bygger I et kleine heine på kun 70 km.
(Ulven griner/hyler.) H
 vis man bare er en rigtig vandulv, så kan man vade lige ind i landet.
Det er måske derfor, I kalder det for vadehavet.
I er lige så dårlige til at stoppe ulve og vildsvin, som Donald Trump er til at stoppe
mexicanere. (griner/hyler.)
Men ja. Endelig var jeg tilbage i det gamle fædreland! Endelig stod jeg igen i den jyske muld,
eller det vi i Tyskland kalder for skilsmissebarnet. For Jylland er vel i en slags 7-7-ordingen.
Dansken har Jylland om vinteren, og så har tysken den om sommeren.
Men ak min genforening med Danmark, var ikke en danser mit ulve.
Jeg rejste rundt til alle mine yndlingssteder i Danmark: Fååårup, Fååårborg, Fååårevejle. og
mit yndlings sted: Lammefjorden, men ak, ak, ak...
Jeg tænkte, jeg ville møde åbne arme overalt, men danskerne ville ikke engang give mig et
godt gammeldags håndtryk.
Men ingen ville vide af mig. Ingen ville give mig bare et lillebitte job, såsom fårehyrde eller
hønsepasser - i ved de jobs ingen af jer rigtig gider tage. Hvorfor? Jeg har ellers mange
kompetencer. Jeg er kvadratisk. Jeg er praktisk. Jeg er god.
Men I danskere skuer altid ulven på hårene og tror der er ulve i mosen. I tror, at bare fordi
man er en lidt mørklødet og behåret udlænding, der godt kan lide jeres mææææægtig
pæne lyse krølhårede lamsebamseben, så kan man aldrig integreres. (hyler)
Og jeg forstod det simpelthen ikke. Jeg har danske aner, jeg føler mig så dansk som alle
andre, og jeg taler sproget - men nej nej. Så jeg spurgte mig frem.
Jeg mødte en der hedder Frode - han sagde, ‘Ulf’ sagde han - det hjælper hvis du klæder
dig ud som dansken. Og jeg tænkte - det var en god ide!
Vil I møde Frode?
(vender sig om og afslører et fårehoved der dingler ned fra nakken, som var det en hætte.)
Sig hej til de søde mennesker Frode!
(Munden bevæger sig på hovedet, og ulven siger hej ind i microport med en anden stemme,
vender sig om igen)
Han er sød ikke.
Men ak det var desværre stadig ikke nok, at være en ulv i fåreklæder….
Men så jeg sagde til mig selv: Ulf jeg sige, du må hyle som de ulve du er iblandt. Du må
lære at være så dansk som det kræves. Men hvem kan lære dig det? Så jeg naturligvis
snakke med ham, der ved mest om, hvad det kræver at være dansk: Rasmus Klump. Nej,
hvad var det nu han hed…. Nå ja…. Rasmus Paluuuuuuuuuudan. (hyler som ulv.)
I kender sikkert godt Rasmus?

Den nye Ulv
I starten var Rasmus soooo sød. Han fortalte at hvis man skulle være rigtig dansk, så skulle
man ikke have Corona. Han talte meget om Corona. Corona mig her og Corona mig der.
Hans løsning var man bare skulle brænde Corona af - og det gjorde han utrolig meget….
Han viste mig også for eksempel, hvordan man undgår denne der Corona. Man må ikke give
pote. Det er meget smitsomt. I stedet man bare hilser sådan her, heil-heil. (Småheiler som et
halvt vink og et halv heil) .
Som tak for hjælpen lavede jeg en tre-retters menu für Rasmus. Zuerst... Til forret vi fik
lammefrikasse. Det Rasmus godt lide.. Hauptgericht… Til Hovedret fik vi lammekølle. Det
Rasmus rigtig godt lide.. Til dessert vi fik min egen kolde specialität. Is-lam… Det Rasmus
ikke så godt lide.
Ja, ja. Jeg snart kede jer. Jeg kan godt se, hvad I tænker: Hvor lang tid skal den her historie
egentligt vare, ulv? Hov. Vareulv. (griner/hyler.)
Nein, men Rasmus fortalte mig, der var en ulv der skulle på pension herude i Dyrehaven v
Ulvedalene, og så tænkte jeg, at jeg måske kunne være den nye Ulf?? (har et billed af ulf?)
Gamle Ulf! Gamle Ulf!
(Ulf kommer ind.)
ULF
Hvem kalder? / hvad sker der her, hvem er du, hvad laver du?
ULV
Gutentag hr. Ulf. Undskyld jeg forstyrrer. Jeg har hørt, du går på pension, så jeg tænkte, at I
får brug for en ny ulv (ulf).
ULF
Hm. Jeg ved snart ikke.
ULV
Jo, kom nu gamle Ulf. Jeg kan bo hos en fætter ovre i Ulvedalene.
ULF
Hæ. Du virker jo meget sjov. Hvordan har du det med kostumer?
ULV
Som en ulv i forklædning.
ULF
Men kan du synge?
(Ulv hyler.)
ULV

Den nye Ulv
Jeg har masser af hyletoner.
ULF
Kan du danse?
(Ulv danser lidt på stedet.)
ULV
Jeg er en rigtig steppeulv.
ULF
Jaa, jamen hvorfor ikke? Tag du vesten af og følg med her, så viser jeg dig garderoberne.
ULV
Ihhh, mein lieber gamle Ulf. 1000 tak. Endelig én, der er sød ved den ulv.
(Ulv og Ulf går ud, imens Ulv tager sin vest af. Når de er ude af scenen lyder der et skud. Ulf
dukker op igen med et jagtgevær.)
ULF
Der findes kun én Ulf…..(James Bond musik)

