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1. AKT

Henrik, Søren og Jens står på scenen og byder publikum 
velkommen. Bag dem et lærred, to stole og et bord 

med en computer. Over bordet et banner med teksten 
‘Vi elsker thaidamer’.

HENRIK - Godaften. Velkommen. Har alle fundet deres
pladser? 

Søren prøver at rette lidt på banneret. Det falder ned. Han
prøver at få det sat op igen, men det driller. Henrik venter
utålmodigt.

SØREN - Jens? Kan du lige hjælpe?

Jens hjælper med at få banneret sat op. 

HENRIK - Klar? Godt. Jamen, godaften og velkommen til
Thisted Musikteater. Velkommen til vores lille foredrag,
eller indvielse mener jeg. 

SØREN - Oplæg. Vi blev enige om at kalde det et oplæg.

HENRIK - Nej, vi endte med at kalde det en indvielse.

SØREN - Jeg synes, oplæg lyder bedre. 

HENRIK - Ja, men du blev nedstemt. Vi er tre venner 
eller bekendte, som gerne vil fortælle lidt om vores op-
levelser omkring ungkarleliv, kærlighed og ægteskab.
Forhåbentlig bliver det en hyggelig og lærerig aften,
hvor vi måske endda kan få rokket ved nogle fordom-
me. Kort sagt vi vil gerne indvie jer i sandheden. Vores
sandhed i hvert fald. Og sandheden er ... 

HENRIK, SØREN, JENS - Vi elsker thaidamer.

HENRIK - Jeg hedder Henrik. Det er Søren. 

SØREN - Godaften.



HENRIK - Og Jens.

Jens nikker godaften. Pause.

HENRIK - Jens? 

JENS - Godaften.

Pause. Jens skulle tydeligvis have sagt mere end det.

HENRIK - ”Grunden til vi har fundet på det her ...” 

Jens kigger kort på Henrik. Jens er fuldstændig blank. Pause.

SØREN - Kan du ikke huske, hvad du skal sige? 

JENS - Jo, jo, jeg skal bare lige ... 

Jens går hen og kigger i nogle papirer.

HENRIK - Nå, men så kan jeg da lige fortælle, at vi tre
har lært hinanden at kende via vores thaidamer. Eller
Søren og mig kendte lidt hinanden i forvejen. Men nu
mødes vi af og til, for det meste hjemme hos mig. Så
mens konerne laver mad og snakker, hvad de nu snak-
ker om, så sidder vi i min kælder og drikker et par øl og
taler om ... det vi mænd nu taler om. Og vi har faktisk
lært hinanden at kende rigtig godt. Er blevet rigtig gode
venner.

Henrik ser på Søren. Han nikker. Jens kommer hen fra sine
papirer.

JENS - Grunden til vi har lavet det her er, at vi ligesom
mange andre, der er gift med thaidamer, gerne vil ind-
vie jer i, at ... ja. Vi elsker thaidamer. Ikke alle. Men vo-
res respektive. Hende vi er gift med. Og vi vil i løbet af
aftenen give jer et indblik ... et mere nuanceret billede ...
Min kone for eksempel. Kanya. Jeg mødte hende til et
thailandsk bryllup, jeg var blevet inviteret med til, da
jeg var på forretningsrejse. Vi dansede hele natten. Hun
var god til engelsk og kunne de mest fantastiske histori-
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