Den sidste livline
Tekst: Lars Bisgaard og Rasmus Søndergaard
Ide: Mette Frederiksen i Hvem vil være millionær, der snakker politisk udenomssnak i stedet for at
svare direkte på spørgsmålene.
Note: Jokes kan gøres aktuelle helt op til premieren – og sketchen kan også laves med anden
politiker.

Vært: God aften og velkommen til Hvem vil være millionær. Vi skal byde velkommen til aftenens
deltager - Danmarks statsminister Mette Frederiksen.
Mette kommer ind og sætter sig i stolen
Vært: Velkommen til dig Mette,
Mette: Tak skal du ha’ jeg er glad for at være her.
Vært: Mette, hvad vil du bruge pengene til, hvis du vinder EN MILLION KRONER?
Mette: Vi mangler jo stadig at rette op på den forrige regerings fejlslagne opgør med
velfærdssamfundet, så vi skal ha’ flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer, flere folk i
psykiatrien, Godhavndrengene skal ha’ erstatning, alle ikke danske vesterlændinge skal ud af
landet, og så er det jo Arnes tur til at gå på pension…Rigtig mange ældre udslidte arbejdere har
fortjent en tidlig pension.
Vært: Rolig nu, jeg sagde én million kroner, ikke én milliard. Lad os se hvor langt vi når. Vi går
igang - Første spørgsmål til 1000 kroner.
“Teenager der har sat klimaet på dagsordenen over hele verden, og blandt andet har haft foretræde
for FN?”
A: Pippi langstrømpe
B: Greta Thunberg
C: SoMe influencer Fie Laursen
D: Caroline Wochniacki
Mette: Det er jo et dejligt spørgsmål. Men altså., nu udtaler jeg mig af princip ikke i enkeltsager.
Vært: Vi skal jo ligesom ha’ et svar?
Mette: Det er klart. Der skal jeg så bede dig om at henvende dig til vores presseafdeling.
Vært: Betyder det at du vil bruge en livline og ringe til en ven?

Mette: Ha. Nej, nej.. Martin Rossen koster en formue at ringe op efter kl.16.
Vært: Tiden går - måske du skulle bruge en livline? 50/50 måske? Det kan udelukke to af de fire
svarmuligheder?
Mette: I Socialdemokratiet går vi ikke ind for at udelukke nogen, og slet ikke Pippi Langstrømpe.
Hun er jo et udsat barn, med en død mor, og en fraværende far, og jeg er jo børnenes statsminister,
så nej jeg vil ikke udelukke nogen!
Vært: (lettere irritabel): hvad med en anden livline så? Spørge publikum?
Mette: Det gider jeg ikke. Som man råber i skoven får man svar. Man skal ikke spørge befolkningen
om mere end højest nødvendigt. De forstår jo ikke noget alligevel, og det er jo det vi har vores
politiske rådgivere til.
Vært: Vi har brug for et svar nu Mette…
Mette: Ved du hvad? Jeg vil ikke stå her og svare uden at ha’ undersøgt tingene grundigt. DU kan
få en hensigtserklæring om at jeg i min regeringsperiode vil komme med løsningen på pågældende
udfordring, i dette tilfælde svaret på dit spørgsmål.
Vært: Du kan også bruge den nye livline, vi har indført i denne sæson, der hedder “Spørg værten”,
hvor jeg kommer med mit bud på det rigtige svar. Hvad siger du til det?
Mette: Spørg mig, spørg publikum, spørg en ven.. Du har så mange spørgsmål? Jeg gider ikke
svare.
Vært: Så er jeg desværre nødt til at tælle ned….10…9…
Mette rejser sig og går
Vært: ..8…hvad laver du?
Mette: Jeg bruger min egen livline?
Vært: Din egen livline?
Mette: Det er at smutte, når det spidser til.
Vært: Det er der ikke nogen livline, der hedder…
Mette: Er det dig eller mig der er statsminister?
Vært: Det er dig…
Mette: godt….tak for i aften.
Mette går

Slut

