Grumpy-genet
[tekst: Skjoldborg & Schjødt, mobil: 22821082]
[på scenen]
Eugenia Hallford Hansen, gen- og DNA-forsker
- med knold i nakken, briller, kittel
(Mille Lehfeldt)
(senere i sketchen) Jesper, 49-/50-årig forsøgsperson
(Niels Ellegaard)
[Rekvisitter]
To stole til samtale
[intro]
Eugenia træder ind på scenen for at starte sit foredrag
Eugenia (til publikum):
- Godaften og velkommen til dette aftenforedrag. Dejligt at se så mange af jer på
Center for genforskning her kl. 23.45.
- Mit navn er Eugenia Hallford Hansen. Jeg er gen- og DNA-forsker, og i aften skal jeg
præsentere en særlig opdagelse, som mit dygtige hold har gjort i vores arbejde med
at kortlægge de menneskelige gener.
- Sidste år lokaliserede vi nemlig genet, der rent videnskabeligt hedder Xn4KBH. Det
er det gen, der siden populært er blevet kaldt for ”Grumpy-genet”.
- ”Grumpy-genet” er det gen i den mandlige hjerne, der forklarer, hvorfor manden
ret pludseligt i sin livsbane bliver ”grumpy” – eller på dansk ”gnaven”. Vi kender
ham nok alle: Den sure mund, det tvære ansigtsudtryk, vredesudbruddene og de
korslagte arme.
- ”Grumpy-genet” er et af de gener, der forårsager den mest markante og hurtigste
forandring i mennesket. Den ene dag kan manden være ungdommelig, frisk af krop
og sind, optimistisk, glad.
Dagen efter er han altså ”grumpy”, livstræt og – for at sige det lige ud: Skide sur,
surmulende og træt af det hele. Altså den såkaldte ”Homo Grumpycus”.

(går frem mod kanten af scenen og siger med et smil, mens hun blinker til en ældre
herre og hans kone blandt publikum)
- Jeg skal nok lade være med at kigge ud på forsamlingen og spørge, om der skulle
være et par eksemplarer af Grumpycus imellem…
Eugenia (til publikum):
- Vi nærmer os aftenens højdepunkt – og grunden til, at vi startede så tæt på
midnat. For på forskerteamet var vi enige om, at vi bedst kunne illustrere vores
forskningsresultater omkring ”grumpy-genet” ved at invitere en case på scenen.
Derfor skal I møde Jesper. Han er lige nu 49 år og kun få minutter fra at fylde 50 år.
- Det er vores plan, at jeg først laver et lille interview med Jesper, der viser, at han er
”en frisk fyr”. Han er smilende, jovial, udadvendt, humoristisk og venlig.
Det vil dog ændre sig på grund af ”Grumpy-genet”, når klokken runder 24.00.
Så vil der gå under 15 sekunder, før vi ser en omfattende grumpyficering af Jesper.
(hun gør tegn med hånden for at invitere Jesper ind på scenen. Han kommer ind med
en vuggende, ”friskfyrsagtig” gang, vender sig smilende ud mod publikum og viser
dem ”thumbs up”)
Eugenia (til Jesper):
- Hej Jesper… Velkommen til. Dejligt, at du vil være med…
Jesper (med et bredt smil):
- Selvfølgelig, no prob! Det vil jeg da gerne. Man bør vel altid tage danseskoene på,
når videnskaben byder op til dans!
(hun smiler venligt til ham – og vender sig kort ud mod publikum med et smilende
”se, den er helt tydelig”-attitude)
Eugenia (til Jesper):
- Nå, men Jesper… fortæl os lidt om dig selv… hvad er du for en type?
Jesper:
- Tjoh… jeg har jo nok en slags humør-damp og føler mig frisk fra jeg slår øjnene op
klokken 6.15. Der er min kone liige lidt anderledes og til den morgensure side. Hun

hader at vågne op og kigge ind i et smil fra mig! Så jeg lister lige så stille på
badeværelset. For der er da heldigvis et spejl, der smiler igen…
Eugenia:
- Men hvad kan irritere dig og slå dig ud af kurs? Hvad går dig på nerverne?
Jesper:
- Hmmm… er livet ikke for kort til surmuleri? Jeg har altid sagt: ”Op igen og ind på
banen. Du vinder ikke guld i livsglæde, hvis du sætter dig ud på sidelinien…”
(han begynder at sidde og blinke til en dame i publikum – og bygger lidt kysmund på
også; Eugenia gør, uden at Jesper ser det, tegn til publikum om, at de skal se Jespers
bevægelse)
Eugenia:
- Man taler så meget om midtvejskriser omkring de 50 år – især hos mænd. Og nu
sidder du her og er kun et par minutter fra at fylde 50… har du et problem med det?
Jesper (sidst i sætningen smiler han igen ud til sin ”veninde” i salen):
- Næh, egentlig ikke… har altid sagt, at alder er, hvad man gør det til – og det
afhænger af, hvor gammel man føler sig indeni… samtidig bruger jeg da nogle timer
om ugen på at holde det her lille kropstempel godt indrettet…
Eugenia:
- Men Jesper… nu er vi helt tæt på din fødselsdag. Klokken er snart 24.00. Skal vi ikke
bede publikum hjælpe os med at tælle ned fra 10 og derefter råbe et stort hurra for
dig og synge en lille fødselsdagssang?
(Jesper smiler skiftevis til hende og ud til publikum; hun kigger på sit ur…)
Eugenia (kigger ud mod publikum):
- Er I klar…? 10… 9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… huurraaa… happy birthday to you,
happy birthday to you… happy birthday, dear Jesper… happy birthday to you…
(Jesper smiler og vinker, men ”grumpy-genet” sætter ind og forvandler ham på nogle
få øjeblikke til en vranten gammel mand; smilet forsvinder, mundvigene begynder at
hænge, han hænger med skuldrene, glider lidt ned i stolen, lægger armene over kors
og kigger ret irriteret på Eugenia)

Eugenia (kigger ud mod publikum og vender sig bagefter mod Jesper):
- Tak skal I… tillykke, Jesper… det var da en festlig start på dit næste årti?
Jesper (skuler og mumler delvist uforståeligt):
- (mumle) (mumle) …pivfalsk (mumle) hvad fanden er der festligt ved det?
Eugenia (lader sig ikke slå ud af Jespers reaktion. For den er helt som forventet):
- Jo, men så mange mennesker, der synger fødselsdagssang for én… det er da en flot
måde at starte en rund fødselsdag på?
Jesper:
- (mumle) ja, ja… whatever (mumle) du får ret, og jeg får fred…
Eugenia:
- Hvad er jeres planer for dagen? Hvordan skal du fejre din 50 års? Med familien?
Jesper:
- (mumle) ja, den flok tumper slipper jeg sgu’ nok ikke for! (mumle)… og svigermors
skarpe tunge serverer vel også et par ”venlige” bemærkninger til sin elskede
svigersøn?! Uha, uha… (mumle) (mumle) og det skal helst være efter, at den er godt
og grundigt smurt med sherry på min regning!

Eugenia:
- Nååå… det bli’r vel meget hyggeligt at se familien og blive forkælet lidt med gaver
og godt humør?
Jesper:
- Ha! Godt humør? (mumle) (mumle) Der er kraft’edme større chance for, at Donald
Trump taler sandt, end at nogen som helst i den pukkelryggede stiller op med godt
humør!
Eugenia:
- Men I skal da sikkert ud og spise på en dejlig restaurant?
(Jesper ryster utålmodigt med benene og ser tydeligt irriteret ud)
Jesper (vender øjne ud mod publikum):

- Tag du endelig med så! (mumle) (mumle) Du må hellere end gerne få min plads!
(mumle) de ku’ sgu’ lige så godt kalde den snaske for ”Frituregryden”! (mumle) ALT
ryger i den samme frituregryde! Køkkenet er én stor fondue! Så… (slår ud med
hænderne) endelig, min fine ven!
- Nu har jeg meldt mig frivilligt til det her videnskabelige pseudofis, I har gang i. Så
kan du gøre gengæld ved at tage med i aften. Det vil også være et spændende
videnskabeligt forsøg! (smiler hånligt) (mumle) hvor meget kan en speltædende
semi-veganer egentlig tåle af sådan en omgang friturefedt? (mumle) og hvor mange
lav-sociale vittigheder fra onkel Henry, der ALLE er under bæltestedet, kan sådan en
Politiken-segment-professor-fis fra den kreative klasse som dig holde ud at høre,
inden hun bukker sammen eller stikker af?
Eugenia (kigger ud mod publikum og har svært ved ikke at trække på smilebåndet;
siger lidt ironisk):
- Vi må vist hellere lade Jesper komme ud og fejre videre… tak til dig, Jesper, og
fortsat god fødselsdag.
- Skal vi ikke følge Jesper ud med en stor klapsalve?
(publikum klapper, mens Jesper rejser sig, skuler ud mod publikum, går ud fra scenen
og undervejs giver han f…-finger til publikum)
(exit)

