


RIKKE WÖLCK

Jeg hedder Bente



PERSONERNE

BENTE. 50-60 år.
Journalist. Ingen børn. Single. Har været gift 

med Mogens.

HANNE 50-60 år.
Pædagog. Har to børn, Emma på 26 og 

Emil på 20. Er gift med Thor.

VERA 60-65 år.
Psykolog. Har et barn, Tom på 30 år. Og barnebarn 

på to år. Har en yngre kæreste, Martin i 40’erne. 

MARIE 35-40 år.
Arbejdsløs designer. Bor sammen med 

Mogens, Bentes eksmand.

3



Hvis jeg skilte mig af med mine 
dæmoner, ville jeg miste mine engle

Tennessee Williams
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SCENE 1 - VED STRANDEN

Et brusende orgelforspil høres. Så lyder præstens stemme -
”Og nu vil vi synge salme 723”. ‘Lyksalig lyksalig’ starter, og

vi hører enkelte stemmer, som synger med. Dette lydbillede
overtages af lyden af hav og vind. Lyset går op og Bente, Vera,

Marie og Hanne er på scenen. De er klædt på i store frakker
og huer. Havet bruser. Vinden hyler. Skarpt havlys.

BENTE - Aåhh! Hvor er det skønt!

HANNE - (Trækker vejret dybt ind) Hold da op. Man bliver
helt svimmel ... 

MARIE - En sund og gratis rus.

VERA - Ja, man skulle altid bo ved vandet ... 

BENTE - Men lige nu er vi, hvor vi skal være.

MARIE - Ja, lige her og lige nu.

HANNE - Ja. (Pause) Jeg ville bare sådan ønske at ... 

BENTE - Nej, du skal ikke ønske andet end det her. Lad
nu være at ødelægge det. 

HANNE - (Mumler) Jeg har vel lov til at ... 

VERA - Hvad er det for en film hvor de løber ud i havet? 

BENTE - Det gør de stort set i alle film.

VERA - Jamen her løber de ud med al tøjet på. Hvad er
det nu den hedder?

BENTE - Er det den med hende den rødhårede med det
der charmerende overbid?

HANNE - Åh ja, hun er så smuk. Hvad er det nu hun
hedder? Bente du er så god til navne. Kom nu.
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VERA - Én med overbid?

BENTE - Ja, hun er gift med ham den skaldede.

MARIE - Hvem?

BENTE - Ja, ham den skaldede englænder.

MARIE - Ben Kingsley?

BENTE - Nej, nej han er ikke nær så gammel. 

VERA - Jeg ved godt hvem det er. Han hedder ... 

MARIE - Jamen hende den rødhårede, hun er da ikke gift
med en englænder, hvis det er hende jeg tænker på.

HANNE - Den skaldede, var det ham der var med i den
film, som vist også vandt en Oscar?

MARIE - Den engelske patient?

BENTE - Nej, den hed ... nå, lige meget. 

HANNE - Men hende den rødhårede var hun ikke med i
en Trier film?

BENTE - Hvad for én af dem?

VERA - Var det den med ham den svenske?

HANNE - Åh ja, hvad er det nu han hedder ... Åhr ...
Han hedder ... 

BENTE - Han hedder ... Det er noget med S ... s s s ... 

VERA - Ja, åh hvad er det nu ... Sta ... Stafan ... Sti ... 
Stellan ... 

BENTE - Stellan Skarsgård!

VERA - Ja! Stellan Skarsgård, for Dælen da. 



BENTE - Stellan Skarsgård, selvfølgelig. (Pause) Var det
ikke også ham der var med i den der morsomme film.
Kan I ikke huske? Åhr, hvad er det nu den hedder?

HANNE - Der vi grinede så meget, at vi var ved at blive
smidt ud af biografen? Den der ... 

MARIE - Var det en svensk film?

HANNE - Nej, det var før din tid.

BENTE - Nej, det var den, med ham den sorte skuespil-
ler, som ellers plejer at spille mere seriøse roller.

MARIE - Freeman?

VERA - Freeman?

MARIE - Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder til
fornavn.

BENTE - Nej, det er ikke ham. Ham her er alkoholiker.
Han har været indlagt flere gange.

VERA - Er det ham fra Venner?

HANNE - Der er da ingen farvede med i Venner, er der?

BENTE - Av! ... Av av av ... 

VERA - Hvad sker der?

BENTE - Jeg har fået noget i øjet ... Av. Jeg kan ikke se ... 

HANNE - Prøv at stå stille ... helt stille. (Ser hende i øjet). 

BENTE - Av, det gør ondt. Av av av ... 

HANNE - Jeg kan ikke se noget ... Stå nu stille! Jo, der
var det. Det var bare et sandkorn, tror jeg. 

MARIE - Er du okay?
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