Ghettopakke II
Hr. og fru Danmark sidder ved morgenkaffen. Hun i housecoat og med uglet hår. Han i
pyjamasbukser og netundertrøje a la Onslow fra ”Fint skal det være”. Han læser i avis.
Han (A): Det var li’ godt satans!
Hun (B): Hva’ da?
A: Du har vel hørt om ghettopakken?
B: Jo, jo da; de vil rive nogle blokke ned. Og på Fyn vil de endda belønne nogle kriminelle for at
flytte, og så får de 14 dages fri husleje og 15.000 i flyttepræmie. De er skøre de fynboer.
A: Nej, for satan da! Du vrøvler om den gamle pakke! Det er den nye, jeg snakker om.
B: Hva’ da?
A: Det står her sort på hvidt!
B: Hva’ da?
A: Jo, hele Klampenborg, Hellerup og hele svineriet er nu osse udpeget som ghettoområde.
B: Jamen, hva’ da? De pæne mennesker.
A: Kommunen vil rive no’en palæer ned – og så får de 15 millioner i flyt’præmie! Pr. palæ!
B: Jamen, hva’ da? Er de da os’ kriminelle her i Whiskybæltet og der?
A: Ja, der ska’ sgu nok være nogle selskabstømmere, fartbøller, skatteål og trusseredere, og lur mig
så, om ikke de os’ dypper næsen og sniffet nogle baner i ny og næ. Men det er nu ikke derfor, de
ska’ flyt’!
B: Jamen, hva’ da?
A: Jo, de ska’ flyt’ fordi de er for rige. Det’ derfor det er en ghetto.

B: Jamen, de pæne mennesker.
A: I første omgang er det 28 villaer, der skal rives ned. Det bli’r sgu’t sjov for dem med de fine
postnumre
B: Hva’ da?
A: Jamen, for fa’en da! Det’ jo Danmarks dyreste huse. Stakkels dem!
B: Men det er altså osse et utrygt område, for de smider om sig med penge, men ve’ sgu’ aldrig om
man bliver ramt. Det’ da utrygt, så det ve’ no’e.
A: Jeg gik med aviser her i Klampenborg, da jeg var dreng - Børsen og Financial Times.
B: Hjemme hos os min søster holder de Væddeløbsbladet. Det har de gjort i mange år. Det er sårn
lidt lokalt.
A: Jeg var sgu ved at blive skudt en dag, da de holdt gadefest ude på Strandvejen. Det var sgu’t
noget med gadefodbold og ballondans for ungerne om eftermiddagen. Næh, de åbnede champagne.
Med sabel, sgu’. Ungerne! Jeg var lige ved at få en prop.
B: Ja, men hva’ så med de voksne?
A: De voksne? Ja, de kæmpede om, hvem der ku’ æde ½ kg ægte kaviar. På tid, altså!
A: Nu vi snakker ghetto: Du ved Hambros Alle, ik’ os?
B: Jo, hva’ da?
A: Ja, alle de flotte luksusvillaer. Danmarks dyreste gade
B: Ja, hva med dem?
A: De skal jævnes med jorden hele lortet. Der skal bygges et plejehjem.

B: Jamen, det troede jeg da der var allerede.
A: Det der med ghetto har osse noget med den etniske sammensætning af borgerne at gøre.
B: Hva’ da?
A: Der står her i avisen, at et kriterie – og nu citerer jeg - er andelen af indvandrere og
efterkommere fra ikke-vestlige lande, og det er jo bestemt ikke kun etniske danskere, der bor i
området. Næ, næ – der er en masse u’lændinge. Der er fx så mange aupair piger, at de udgør det
største kontingent af filippinere udenfor Manilla.
B: Det havde jeg nu ikke lige set komme. Står der ellers no’et sjovt i avisen?
A: Der står her, at de på en skole i Hellerup har lavet et såkaldt socialt eksperiment i 5. klasse. Èn af
eleverne i klassen skulle gå med en T-shirt med et stort billede af overborgmester Frank Jensen på
brystet.
B: Det var dog forfærdeligt – stakkels barn.
A: Ja, og der står her, at ungen allerede første dag fik fingeren flere gange, fik en kindhest og blev
nevet hård i armen flere gange.
B: Jamen, hva’ siger forældrene til det?
A: Ja, de er selvfølgelig lidt nervøse for, hvad der sker, når først ungen kommer ud af huset.
Men det er ikke dårligdom det hele. Her står om en mand, der vandt 9 millioner i Lotto og ringede
hjem til konen. Skynd dig og pakke, sagde han. Jamen, jamen – skal det være sommertøj eller
vintertøj, spurgte fruen helt perpleks og forvirret.
A: Du skal pak’ hele lortet, sagde han. Du skal være ude af huset senest kl. 5.
B: Jamen, så er det jo næsten ligesom her omkring, bare uden Lotto.
A: Nåh, men jeg må hellere se at komme afsted. Jeg har en aftale med dem i Tinitusforeningen. Jeg
ringede den anden da, og ve’ du hva’ de sagde?
B: Hva’ da?
A: Det var kun en telefonsvarer: Læg en besked efter hyletonen!

