Du danske mand – hvad skete der?
Ide: Kan en mand tillade sig at tale til sin kone, som en kone taler til sin mand? For eksempel når de er ude.
Denne sketch referer til den for mange genkendelige situation, at en kone naturligt omtaler og taler til sin
mand på ydmygende måder, for det er jo kærligt og sjovt ment, og derfor helt i orden. Men det bliver
absurd – og chokerende, hvis det pludselig er manden, der taler sådan til og om sin kone. Også selv om
manden også gør det med masser af smil, grin og kærlige glimt i øjet.
Medvirkende: 3 – en mand, en kone og en værtinde ved et middagsselskab for fire. Den fjerde og høres
og ses ikke.

SCENE
Et midaldrende ægtepar går hen over scenen. Konen først. Med små hurtige skridt. Manden bagefter,
duknakket, med lange langsomme skridt.

KONEN
Kom nu, Viggo! …. Vi kommer for sent…... Du ku også bare have tisset af, da jeg sagde det……Kom nu!
De når frem til en dør. Hun retter på hans tøj. Tager hans hat af for ham, giver ham den under armen.
Børster hans skuldre for skæl, mens hun siger:
Og nu tager du dig lidt sammen i aften. Ikke? Vi skal hygge os. Ikke sidde og hænge? Vel? Vær lidt med, Ik?
Gør mig lidt glad!
MANDEN
Jo, jo. Jeg ved bare ik….
KONEN
Jo, du ved. Pep, pep, du ved
MANDEN
Pep?
KONEN
Jo, du ved. Du skal bare …. Du skal bare.. Være ligesom MIG!
Døren åbner i det samme. Værtinden i huset åbner.
VÆRTINDEN
Hej, Velkommen! Hvor hyggeligt. Kom ind.
Råber til sin mand, der er ovenpå i bad, mens hun viser gæsterne til rette

Errrrrliiiing, skat! Gæsterne er kommet.
Til gæsterne:
Ja, undskyld, jeg måtte lige have ham i bad.
Råber igen ud i rummet:
Erling, skat. Tag det blå håndklæde, ik? Og tør op efter dig. Husk ryggen. Ikke?
Henvendt til gæsterne grinende:
Man skal være over ham hele tiden.
Konen retter sig op og for at sige noget, men manden lyser pludselig op, ranker ryggen og siger med et stort
smil:
MANDEN
Ja, nogle gange føles det nærmest som at have et ekstra barn i huset
VÆRTINDEN OG KONEN
Forundrede
Hvad er det dog du siger?
VÆRTINDEN
Nå, men hvordan går det med jer? Sæt jer ned.
KONEN
Jo, det går da. Jeg fik jo ny chef i mandags, og det var ikke lige ....
MANDEN
Nej, nu begynder du ikke på dit arbejde – HAHA Pusser - firmaet går i stå uden dig, den er feset ind. HA HA
KONEN
Hvabehar? Nå, nej, men så…. Jeg synes, at Mette Frederiksen er kommet meget godt ud af…
MANDEN
Ikke politik, pusser. Det ved du godt! Du har ikke forstand på det. Og I kommer op at skændes. Tal om
noget rart. Hobbies og sådan noget. Vi skal hygge os.
KONEN
VIGGO! Hvad går der af dig.
Henvendt til veninden:
Men, så, øh, jeg har fået sat nye reoler op i systuen, det har virkelig…
MANDEN

Ja, der måtte ske noget. For enten fik hun styr på den svinesti. Garn og stoffer alle vegne. Støv, støv, støv.
Eller også, ja, jeg var sgu’ lige ved at kyle det hele ud.
KONEN
Vist var du da…
VÆRTINDEN
Nu går jeg lige ud og henter øl. Erling!!!
MANDEN
smiler stolt til konen, læner sig over til hende og småhvisker
Er det godt nok, Pusser? Ligesom dig. Ud med mit dumme værksted, ikke?
KONEN
Vredt til manden
Stop, Viggo, Det var slet ikke på den må….
Når ikke at fuldføre sætningen, før værtinden er tilbage med øl og chips. Konen rækker ud efter chips.
Manden ranker ryggen igen
MANDEN
Så, så, tykke, ikke fylde sig med chips. Du skal ikke ødelægge din appetit.
KONEN
Det gør jeg da heller i….
MANDEN
Vi skal jo passe lidt på, ved du
Han tager fat i hendes side-delle og siger henvendt til veninden
Se, her, hun er ved at få mave, kan du se det? HA HA HA
KONEN
Hviner
VIGGO!
MANDEN
Det er fars gode sovs, hun ikke kan tåle. Hun er ikke til at styre i en møbleret lejlighed, når jeg laver mad.
Hun ÆDER, siger jeg dig. ÆDER!!! Jeg kan snart ikke til at finde en pæn nederdel til hende. Hun ender i en
gravide-kjole. HAHA!
VÆRTINDE
Nej, Viggo, det kan man da ikke ….

KONEN
Jamen, hvor kan du sige sådan noget, Viggo?
MANDEN
Årh, hold op, lille skat. Du bliver da forkælet. Det ved du da.
Kniber hende i kinden. Henvendt til veninden:
Jeg ved ikke, hvad der skulle blive af hende uden mig. Det ved jeg ærligt talt ikke. Men hun er god nok. Ikke
helt skarp i soveværelset mere, men ellers…
KONEN
Vil du så tie stille. Det kommer da ikke..
MANDEN
Slap af, skattemus. Vi sidder jo bare og sludrer blandt venner. Og det er ikke noget at være flov over.
Masser af kvinder bliver tørre dernede i din alder.
Til veninden
Hende og hendes kvindelige stolthed. HA HA! De tror at alt drejer sig om dem..
VÆRTINDEN
Råber
Eeeeerliiiing!!!!
Konen rækker ud efter en øl
MANDEN
Pusser. Måske skulle du hellere bede om en hvidtøl i stedet for. Så bliver du ikke så dum at høre på. Og så
skal du ikke rende hele natten.
VÆRTINDEN
Jeg har ikke nogen, Øh, … Nå, men har I lagt ferieplaner for i år?
KONEN
Vi skal bare være hjemme i år. ….
MANDEN
Ja, hvis det stod til hende dér, så skulle hun jo bare ligge og fise den af på sofaen i tre uger. HA HA HA. Men
det har hun jo ikke godt af. Så jeg laver en lang to-do-liste med alt det, jeg gerne vil have fikset i huset. Så
kan hun gå i gang fra en ende af. Ellers får hun jo ikke lavet en skid.
KONEN
Nej, du skal da ikke give mig nogen ..
MANDEN

Og så skal vi på biludstilling og til hestevæddeløb. Og en hel dag har jeg sat af til en tur i T Hansen, så vi har
rigtig god tid til at vælge nye måtter til Berlingoen.
KONEN
Det ved Gud vi ikke….
MANDEN
Jo, for som vi siger hjemme hos os: Hvis far er glad, er alle glade. HA HA. Hov, pusser, nu sidder din bryster
skævt igen. Lad mig lige.
Tager fat i hendes brystholder.
KONEN
Nej, hold op
MANDEN
Man skal være over hende hele tiden. Hov, må jeg lige lugte. Fik du lidt portvin, inden vi kørte? Aj, altså...
Det har vi jo snakket om
VÆRTINDEN
Jamen, Viggo, nu må du stoppe. Hun ender jo med at forlade dig
MANDEN
Nej nej, der er da ikke nogen, der gider at gå og samle hendes gamle sure underbukser op. Nej, hun render
ingen steder. Du har det alt for godt, ik, pusser.
VÆRTINDEN
Jeg går altså ud og ser til maden. ERLING! KOM NU!
Forlader rummet
KONEN
Hvad går der af dig, Viggo? Hvordan er det, du taler? Vil du straks holde op?
MANDEN
Jamen, går det ikke fint, pusser? Ligesom dig?
KONEN
Hold op med det, øjeblikkeligt.
MANDEN
Men… hvad skal jeg så?
KONEN
Du skal bare, du skal: Du skal bare opføre dig som en RIGTIG god dansk mand

MANDEN
Nååååå
Manden dukker nakken, luften går ud af ham
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