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SPAK: MØNSTRES MAGT
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Den grundliggende præmis for ethvert drama er, at mennesker 
ikke er deres mønstre. Men uden fælles kerne - at søge at undgå 
eller søge imod  - for hvad skal vi så bruge energi på at mødes?

Mønstres magt over mønstre er dramaets sekundære præmis. 
Dramaet beskriver, hvad der går for sig, mens mennesker 
opfører sine mønstre. Prisen anes hér. Undgåelse, omgåelse, 
angreb.

Ingen ønsker at slippe mønstre, der opretholder det kendte og 
behagelige. I og med de andre og vind og vejr og røgslør evigt 
truer mønstre med ophør opstår dramaets tertiære præmis.

Nærværende opregning er på vej mod absurdum og ingen kan 
stave til sekstende på franskpulet latin… (den tertiære præmis 
er alligevel også den reelle kampzone) og… alt begynder altid 
hér:

Tæppe:
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HÅRDT OMTALTE FJERKRÆ

ROLLER

- FLAMBERT

- JOKKE

- et kukkeur, efter behag

SCENOGRAFI

Efter behag
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FLAMBERT   Hér i din fars hus...

JOKKE   Det er ikke min fars.

FLAMBERT   I din brors hus...

JOKKE   Det er ikke min brors.

FLAMBERT   Så din onkels hus...

JOKKE   Det er ikke min onkels hus.

FLAMBERT   I din bedstefars, da...

JOKKE   Det er ikke min bedstefars.

FLAMBERT   JOKKE... Hvis hus er det egentlig?

JOKKE   Aner det ikke. En fremmeds?

FLAMBERT   I en fremmeds hus...
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JOKKE   Det her hus, FLAMBERT?

FLAMBERT   Ja, i dét her hus...

JOKKE   Mmmm...?

FLAMBERT   Her skider hønsene på sengene.

JOKKE   Det ved jeg godt, FLAMBERT.

FLAMBERT   De sidder i flokke under loftet og lorten farver 
sengene hvide.

JOKKE   Det var ikke mig.

FLAMBERT   Dig, hvad, JOKKE?

JOKKE   Der lukkede dem ind.

FLAMBERT   Jaså?

JOKKE   De var her fra starten af.

FLAMBERT   Og det silede bare?

JOKKE   Det silede bare.

FLAMBERT   Lige så stille?

JOKKE   Lige så stille.

FLAMBERT   Nå.
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JOKKE   Ja.

FLAMBERT   Men hvem skifter så sengetøj?

JOKKE   Den, der ejer huset.

FLAMBERT   Hvor ved du det fra?

JOKKE   Mon ikke ejeren sover i en af de her senge?!

FLAMBERT   Det er muligt...

JOKKE   Og ville du måske sove i hønselort?

FLAMBERT   Ikke, om det så ikke længere lugtede og blev så 
blødt, at man ku sy et sæt nattøj af det!

JOKKE   Tror du så ikke, der bliver skiftet sengetøj, 
FLAMBERT?!

FLAMBERT   Måske, JOKKE, men hvem siger ejeren gør det 
selv?

JOKKE   Det er jo ejerens senge.

FLAMBERT   Måske er sengene lejede.

JOKKE   FLAMBERT! Måske er huset  lejet!

FLAMBERT   Af hvem skulle huset så været lejet, om jeg må 
spørge?

JOKKE   Af ejeren, selvfølgelig!
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FLAMBERT   Ejeren  har lejet huset?!

JOKKE   Nej, ejeren har lejet huset ud! Huset er UD lejet!

FLAMBERT   Til hvem, JOKKE? Til hvem!?

JOKKE   Til lejerne, selvfølgelig!

FLAMBERT   Hvem er det?

JOKKE   Dem, der har lejet sengene og huset!!

FLAMBERT   Jamen, hvem  er dét?

JOKKE   Det ved jeg da ikke - det spurgte jeg jo også om lige 
før...

FLAMBERT   Nå. Hvorfor gjorde du dét?

JOKKE   Fordi hønsene skider på sengene.

FLAMBERT   Og hvad så?

JOKKE   Jamen, det er da ulækkert!

FLAMBERT   Hønsene er sgu da ligeglade...

JOKKE   Hvis nu jeg var træt og ville sove i én af sengene...

FLAMBERT   Er du da dét?

JOKKE   Næh.
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FLAMBERT   Hvad er så problemet?

JOKKE   Måske bliver jeg træt lige om lidt.

FLAMBERT   Men du ved det ikke?

JOKKE   Nej. Ved du sådan noget?

FLAMBERT   Om jeg bliver træt?

JOKKE   Lige om lidt!

FLAMBERT   Lige om lidt hvad?!

JOKKE   Træt!

FLAMBERT   Ér du blevet træt nu?

JOKKE   JA!

FLAMBERT   Så må du hellere få dig en skraber.

JOKKE   SÅ træt er jeg heller ikke!

FLAMBERT   Det sagde du da lige...

JOKKE   Nej, jeg sagde...

FLAMBERT   JA!

JOKKE   Ja?

FLAMBERT   Ja, du sagde ja.
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JOKKE   Og hvad så om jeg sagde ja?! Kan jeg måske ikke sige 
ja?

FLAMBERT   Det ved jeg ikke. Men det lød godtnok sådan.

JOKKE   Godtnok sådden?!

FLAMBERT   Ja.

JOKKE   Godtnoksådden hvad?!

FLAMBERT   Ja, som om du godt kunne sige ja.

JOKKE   Selvfølgelig kan jeg... Jeg sagde jo bare...

FLAMBERT   Skulle der egentlig ikke være en hane hér et 
sted?

JOKKE   ...ja  til at jeg blev træt, lige dér… Ikke at det 
nødvendigvis betyder, at ...

FLAMBERT   De plejer at spankulere rundt...

JOKKE   ... jeg er så træt, at jeg har lyst til at lægge mig til at 
sove i...

FLAMBERT   ...og kagle og knejse med strutten og spille...

JOKKE   ...senge fyldt af... strutten? Hvad fanden er strutten?!

FLAMBERT   ... skidtvigtige og tro de ejer det hele og det gør 
de også. Strutten? Det er den der på hovedet. Den der røde 
sag, der viser tøserne, hvem der er boss.
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JOKKE   Kammen, mener du.

FLAMBERT   Nej nej, en kam er da noget, der samler hår! 
Høns har ikke hår. De...

JOKKE   Kammen! Den der røde sag på hanens hoved!

FLAMBERT   ... har sgu da fjer! Men den hedder sgu da en 
strut!

JOKKE   Nej, dét gør den ikke!

FLAMBERT   Det ved gud den gør! Det kan du jo se!

JOKKE   Se!? Hvor?!

FLAMBERT   På hanens hoved!

JOKKE   Og hvor er dét så?!

FLAMBERT   På hanen, vil jeg gå ud fra. Og der sidder det jo 
meget godt...!

JOKKE   Javel. Og hvor er så hanen!?

FLAMBERT   Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Det er jo 
ikke mit  hus!

JOKKE   Som om det var mit, måske! Og det hedder altså en 
kam!

FLAMBERT   Det hedder en strut!
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JOKKE   En kam!

FLAMBERT   En strut!

JOKKE   En kam!

FLAMBERT   En strut!

JOKKE   Hvad nu... hvis man blev så træt... at man kunne sove 
på gulvet...

FLAMBERT   Er du da det?

JOKKE   Nej nej, men hvad nu hvis...

FLAMBERT   Jae, jeg er med indtil videre...

JOKKE   Ku man så ikke bare sove inde under sengen?!

FLAMBERT   Det hedder altså en strut!

JOKKE   Jamen, det ku man da godt, ku man ikke?!

FLAMBERT   Og en strut er høj og rød og bruges til at strutte 
med, så...

JOKKE   Der har hønsene ikke været, mener jeg...

FLAMBERT   ... hønsene ved, hvor de skal holde sig til, ser du, 
det...

JOKKE   ... for de sidder jo alle sammen oppe under loftet, gør 
de ikke?!
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FLAMBERT    ... er meget vigtigt... Det er sgu da ikke til at 
vide, hvor de forbandede høns har været!

JOKKE   Nåeh ja, godt ord igen. Det ér jo heller ikke vores 
hus...

FLAMBERT   Nej, ved gud! Mit er det ihvertfald ikke!

JOKKE   Nå, men du er sikker på det hedder en strut?

FLAMBERT   Så sikker som amen i kirken.

JOKKE   Er der en amme i kirken?!

FLAMBERT   Skal vi nu ikke bare lissom se at...

JOKKE   Nej, jeg mener... det er da et underligt sted for en 
amme at være...

FLAMBERT   Det taler vi om senere.

JOKKE   Det er altid senere, senere, senere! Aldrig nu nu nu!

FLAMBERT   Nu, JOKKE. Nu går vi.

JOKKE   Nu, FLAMBERT? Men jeg er pludselig så træt...

FLAMBERT   Kom så, JOKKE!

JOKKE   Ih altså, FLAMBERT...

[<- indholdsfortegnelse]
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ERLING MØDER SIN GAMLE FLAMME

ROLLER

- NINA

- ERLING

- SERVITRICEN
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NINA Hey! Erling!

ERLING Hva... hej, det er jo Nina...

NINA Hej, Erling.

ERLING Dav, Nina.

NINA Det var længe siden...!

ERLING Ja, det ér længe siden, du gik din vej...

NINA Nåe... du er stadig vred?

ERLING Vred, mig? Nej. Det ér bare længe siden...

NINA ... jeg gik min vej, ja, det ved jeg. Men ikke længe nok, 
kan jeg høre...

ERLING ... til jeg skulle have glemt dig, nej. 
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NINA Nå, men det...

ERLING ... var hyggeligt at se mig? Var det dét?

NINA Nej, det... Jo, det er det faktisk, Erling... Lige ud af 
posen som altid, hva?!

ERLING Du kender mig jo.

NINA Du ser ellers ret godt ud...

ERLING Ellers? Tror du, jeg græder mig i søvn hver aften? 
Kigger efter dig i vinduet hver dag...?

NINA N-nej...

ERLING Nej, det er jeg holdt med for længe siden. Du ved, 
jeg er ikke så god til repetition, det monotone islæt, 
du ved, "nej, det er heller ikke hende"... Efter 14 
dage forstod jeg, at du ikke kom tilbage.

NINA J-jeg behøvede at...

ERLING Ja, jeg ved godt, at du gerne ville have børn. Det var 
også ok, set med de øjne. Jeg ville gerne have, du 
skulle være lykkelig... Og blev du så dét?

NINA H-hør, skal vi ikke tage en kop kaffe et sted? 
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ERLING Fint med mig.

NINA Kender du et sted i nærheden? Og kan vi så ikke lige 
tale lidt om vejret og sådan imens? 

ERLING Det danske sommervejr egner sig desværre nok 
ikke til lange samtaler på tomandshånd, og godt det 
samme, for der ligger en café lige bag dig...

NINA Ah...

ERLING Ja, der er sket meget i kvarteret, siden du...

NINA ... ja, siden jeg... jeg har fattet det.

ERLING Undskyld, det var ikke min mening at...

NINA Det er okay, Erling. Skal vi sidde udenfor?

ERLING Ja, lad os bare det. Jeg vinker lige til tjeneren, to 
sekunder...

NINA Vi kan sidde hérhenne, jeg holder pladsen til dig.

ERLING Det er okay, Nina, hun kommer nu.

NINA Du plejer ikke at ville sidde med ansigtet til solen, så 
dén plads tager jeg.

ERLING Du plejer gerne at ville sidde med ansigtet til solen, 
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så tag du bare den plads...

NINA Var det sådan, det var?

ERLING Hvordan, Nina?

NINA Var det sådan, vi var?

ERLING Hvordan?

NINA At vi kæmpede om alting?

ERLING Gjorde vi dét?

NINA Ja, lige som nu. Og du må altså gerne få den her stol, 
hvis du vil have den.

ERLING Nej, det er fint. Jeg foretrækker stadig at sidde med 
ryggen til solen.

NINA Og jeg vil helst have sol i ansigtet.

[de ler]

SERVITRICEN Undskyld, må jeg tage Deres bestilling?

ERLING Jo, da. Hvad vil du have, Nina?

NINA Jeg betaler.
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ERLING Jaja, det var ikke dét, jeg spurgte om, det finder vi 
ud af senere. Hvad vil du have at drikke?

NINA Mmmm, du plejer altid at få en øl, og jeg drak altid 
kaffe, men i dag tror jeg, jeg vil gøre som dig. En lille 
fadøl, tak.

ERLING Tjae, jeg har mere lyst til kaffe, hvis det er okay 
med dig...

NINA Øe, jo da. Bestil da, som du har lyst til...

ERLING Men så vil jeg gerne bede om en cafe latte. Dobbelt 
kaffe, og uden for meget skum. Okay?

SERVITRICEN S'gerne. Jeg kommer ud med ordren.

NINA Undskyld mig... Undskyld mig! Så vil jeg også gerne 
bede om en kaffe. Bare sort kaffe, uden noget.

SERVITRICEN Okay. Én sort kaffe og én latte? Det varer et 
lille øjeblik.

NINA Cafe latte, Erling? Dig?!

ERLING Tiden står ikke stille, Nina. Bare fordi...

NINA Erling...!

ERLING Det lyder bare som om du havde forventet, at jeg 
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befandt mig i en statisk tidslomme og altid ville se 
ud på samme måde og opføre mig på samme måde. 
Du taler lidt til mig, som om det var i går. Det er 
over ti år siden, Nina. Ved du dét? Jeg går ikke med 
mit sorte armbind længere.

NINA Du behøver ikke være sarkastisk.

ERLING Måden, du gik på, sårede mig dybt, Nina. Og nu 
kommer du hér og taler til mig, som om jeg skulle 
have siddet og ventet på dig i ti år. Hvis du husker 
lidt tilbage, ved du at jeg lukker døren på dét, jeg 
ikke kan få.

NINA Det lyder ikke som om du har lukket døren.

ERLING Den... hvad skal vi sige... springer op af og til. Som 
f.eks. nu...

NINA Og så skynder du dig at lukke den igen? Er det dét, du 
har tænkt dig, lige så såre vi skilles?

ERLING Det ved jeg ikke. Måske. Jeg har ligesom ikke haft 
chancen til at afprøve det her scenarie før. 

NINA Scenarie?

ERLING Ja, det at vi sidder hér. Du kalder efter mig på 
gaden, vi sætter os på en café og begynder at tale 
om gamle dage... eller snarere, som om det var 
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gamle dage... tilgiv mig, men det er lidt nyt for mig, 
og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forholde mig 
til det. Det er forfærdelig godt at se dig.

NINA Forfærdelig? Det mener du faktisk, ikke? 

ERLING Ja... det gør jeg vel egentlig. Det gør ondt. Men det 
gør også f... rigtig godt at se dig.

NINA Det er også dejligt at se dig igen, Erling. Du ser godt ud. 
Jeg mener, du ser ud til at have det godt. Var det jeg 
mente... tror jeg nok...

[de ler]

[længere tavshed]

ERLING Hvad så, Nina? Blev du lykkelig?

NINA Åh, Erling! Aldrig noget indpakning, altid lige ind til 
benet. Fatter du stadig ikke, at kvinder vil have ting 
med sløjfer og krøller, der tager tid at pakke ud? Kan du 
huske de der øreringe, du havde købt til mig, "hér, 
værsgo, skat", og så afleverede til mig på morgenbordet 
i en Mataspose, fordi du ikke lige havde kunne finde på 
noget andet... 

ERLING Nnnn...

NINA Nej, ved du hvad... egentlig syntes jeg, det var skide 
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romantisk. Øreringe med diamanter, lige fra hjertet og 
afleveret uden omsvøb. Der var godt nok ikke nogen af 
mine veninder, der forstod det. Men det var lige meget. 
Jeg elskede de øreringe, de var totalt fantastiske. 
Måden sollyset brødes i dem... 

ERLING Hvad skete der da med dem?

NINA De røg af... Det var jo clip-ons... Altså...

ERLING Hvis du ikke har lyst at fortælle det, så...

NINA Nej nej, det er ikke dét... Det er ved at være så længe 
siden nu...

ERLING Du ser helt bleg ud, Nina, er der noget galt? Skal jeg 
hente et glas vand...?

NINA Nej nej, sæt dig ned, Erling. Bare sæt dig ned, det går 
over. Lige om lidt… 

ERLING Er du sikker på...

NINA Ja, det skal nok gå. Det var Mikael. Han døde...

ERLING Mikael?

NINA Min søn.

ERLING Ahr, Nina...
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NINA Ja. Jeg mødte en mand nogle år efter dig. Ham, jeg 
forlod dig for, var alligevel ikke rigtig, og derefter gik 
det ikke så hurtigt med at finde én anden, jeg havde lyst 
til at blive gravid med, men jeg fik en søn, Mikael, den 
dejligste lille... 

ERLING Nina...

NINA Det er okay, Erling. Der er bare nogle døre, der aldrig 
kan lukkes helt.

ERLING Ja, det er nok rigtigt...

NINA Han... Vi... vi havde købt en lille hytte i Sverige, i Boräs, 
og den tidligere ejer havde glemt... nej, dét er forkert. 
Der var en brønd... og vi havde ikke tjekket grunden 
ordentligt af, der var hegn rundt om, og vi tænkte... 

ERLING At Mikael...

NINA Ja, at han var tryg dér. Og en dag... to sekunder kiggede 
jeg væk, og så lå han... så lå han nede i brønden. Så 
jeg...

ERLING  ... hoppede i?

NINA Ja. Brandmanden sagde, det var meget dumt gjort. Ikke 
fordi, det havde hjulpet Mikael, hvis jeg ikke var hoppet 
i, men fordi rebet ikke kunne bære en voksen, og jeg 
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kunne være død selv. Men jeg landede lige oven på 
ham, Erling! Jeg landede lige oven på Mikael!

ERLING Åh, Nina...!

NINA Og så lå jeg dér og svømmede rundt, mens jeg forsøgte 
at blæse liv i ham, men hans lille hoved... og jeg ved 
ikke, om det var mig, eller faldet... om han ramte 
væggen på vej ned... 

ERLING Nina...

NINA Ja, jeg ved det godt! Jeg ved det godt... det nytter ikke 
noget. Jeg lå søvnløs i mere end et år bagefter. Det 
holdt heller ikke med Johannes... Mikaels far. Jeg tror, 
at han et eller andet sted bebrejdede mig det. Om det 
var fordi jeg hoppede i og rebet så knækkede, eller fordi 
jeg så væk et øjeblik... jeg ved det ikke. Han holdt bare 
op med at tale til mig. Som om han ikke kunne bære 
at...

SERVITRICEN Undskyld, kommer jeg til ulejlighed?

ERLING Nej, det er okay. Sæt du bare kaffen. Vi betaler 
bagefter, okay?

SERVITRICEN Det er fint. Bare kom ind i cafeen.

ERLING Fint, tak... 
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NINA Johannes flyttede. Vi blev separeret og kort efter skilt. 
Det var som om alle instanser mente, at det var håbløst. 
At vi ikke havde en chance... Det er fire år siden nu. Der 
har ikke været nogen siden. Mænd, mener jeg. 

ERLING Ikke noget overhovedet?

NINA Sex, mener du? Jo, selvfølgelig. Lidt her og der, men 
ingen, der sagde mig noget. Jeg havde det længe som 
om jeg stadig var nede i den brønd. Som om alt, der var 
godt... som om jeg kun kunne se en lille bitte del af 
verden omkring mig... som om det meste var mørke og 
det eneste lille bitte lys der var, den blå himmel oppe 
foroven, var så langt væk, at jeg vidste at jeg aldrig ville 
kunne klare at komme derop selv...

ERLING Det er en udmærket beskrivelse af en depression...

NINA Ja, det var vel hvad det var, men der var ingen, som 
hjalp mig med det. Eller, ingen der rigtig opdagede det. 
Længe. Jeg gik på arbejde, jeg klarede mig, men jeg 
fandtes ikke... Jeg har det bedre i dag. Meget bedre.

ERLING Hvad skete der? Hvad ændrede sig?

NINA Tiden gik, blandt andet. Gode veninder. Og jeg 
vænnede mig til tanken om ikke at være mor. At det 
ikke skulle være, tror jeg. 

ERLING Tror du...?
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NINA Åh, Erling, altså... Der ér ingen nåde overfor dig, hva? 
Nej, jeg har aldrig opgivet håbet. Men det svinder. Jeg 
er 37, den magiske grænse kommer hastigt nærmere, 
og ikke en fri mand i sigte.

ERLING Jeg er fri.

NINA Åh, Erling...

[de ler]

NINA Hva så, Erling... hvad laver du så, når du ikke tænker på 
sex?

[de ler]

ERLING Helt tilbagefra?

NINA Ja, helt tilbagefra!

ERLING Okay, jeg skal spare dig for historien om tiden, hvor 
jeg savnede dig...

NINA Jeg synes du sagde, at du droppede at kigge efter mig 
efter 14 dage...?

ERLING Okay, det var nok en lille omskrivning... Du har 
aldrig forladt mit... system... men efter to år mødte 
jeg en sød pige, Marthe. Hun var norsk, strandet 
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efter et kærlighedsforhold i Tyborøn, hvor jeg var 
på øvelse...

NINA Øvelse...?

ERLING Ja, jeg gad ikke rense kloaker mere og tog et 
erhvervsdykker-certifikat... og selvom vi ikke måtte 
drikke, kollegerne og mig, så hang vi alligevel ud på 
værtshusene i byen, fordi der simpelthen ikke var 
andre steder at gå hen. Og dér stod 24-årige Marthe 
og serverede på det mest nussede sted af dem alle. I 
øvrigt rigtig god musik, meget Elvis og Coltrane, 
helt Marthes fortjeneste, for på de andre steder i 
byen var det ren dansktop... nå, men... Hun var 
rigtig god til at hverfe fiskerne væk, men mig... Jeg 
flirtede bare nogle gange, havde ikke regnet med 
noget som helst, men pludselig var vi på hendes 
værelse og... tja, så kom hun på besøg i København, 
og vi blev forelskede, eller hvad det nu hedder når 
hormonerne løber af sted med én, og inden jeg 
havde set mig om, var hun gravid.

NINA Gravid?! Jeg troede ikke, du ville være far?!

ERLING Nina...! Det eneste, jeg sagde, og jeg sagde det igen 
og igen, var at jeg gerne ville have det barn, som 
kom af sig selv. Ikke arbejde på at få det, sådan som 
du ville. 

NINA Nå, så blev du altså far!
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ERLING Nina, please! Det var dig, der forlod mig, husk lige 
det. Du kunne ikke vente på, at det skete af sig selv.

NINA Det var jo ikke kun dét!

ERLING Okay, okay... Hvis du har noget at sige, så sig det.

NINA Jamen, det var jo bare dét, at du aldrig rigtig var glad. 
At du altid gik rundt som om du havde en knude af 
ulykke indeni dig...

ERLING Det talte vi om mange gange, og nej, jeg var ikke 
rigtig glad, jeg ved det. Jeg var ikke glad for mit liv, 
jeg kunne ikke finde mig til rette i mit job, jeg følte 
mig usikker på tilværelsen... og for at komme et 
eventuelt spørgsmål i forkøbet, så nej, det handlede 
ikke kun om, at du pressede på. Jeg vidste 
simpelthen ikke, hvad jeg ville med mit liv.

NINA Men hvad så nu?

ERLING Jeg har det bedre... Vi fik tvillinger! 

NINA Tvillinger!?

ERLING Ja, se ikke sådan ud! Kønsdriften hér… som nævnt!

[de ler]
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ERLING De missede det på ultralydsskan, så det kom som 
en kæmpe overraskelse. Og boy, det lavede om på 
mit liv! Marthe fik en fødselsdepression... det er 
derfor, jeg kender lidt til depressioner... og jeg var 
nødt til at lægge min uddannelse på is... ét år gik jeg 
hjemme og passede Marthe og mine to piger...

NINA Hvad hedder de?

ERLING Sif og Liv... ja, grin du bare, men Marthe er jo som 
sagt norsk, og temmelig bossy, og i dag synes jeg, 
det er de rigtige navne. At det er deres navne. Men 
forholdet holdt ikke. Da Marthe kom ovenpå igen, 
havde hun besluttet, at jeg ikke var manden i 
hendes liv, og så smuttede hun med pigerne. Men 
sådan leger vi ikke. Jeg smuttede efter, om man så 
må sige, og efter mange trakasserier, jeg ikke vil 
besvære dig med, fik jeg lavet en aftale med hende. 
De er 7 i dag, hun bor med dem i Oslo, hun kunne 
absolut ikke bære ikke at bo i Norge, men hidtil har 
de fløjet frem og tilbage hver 14. dag, hvis jeg på 
nogen måde har kunne passe det ind i mit arbejde. 
Det ændrer sig så nu, hvor de begynder i skole til 
august...

NINA Hvordan har I råd til dét?

ERLING Pendlerbørn, har du hørt om pendlerbørn? 
Flyselskaberne kan give nogle særlige rabatter på 
bestemte afgange, og jeg fik gjort min uddannelse 
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færdig og tjener ret godt som erhvervsdykker, og 
den norske stat spytter også lidt i kassen, fordi 
Marthe har besluttet at være professionel 
hjemmegående alenemor... det kan nu godt være, 
de beslutter noget andet for hende, nu børnene 
begynder i skole, men lad os se...

NINA Hun lyder som en bestemt kvinde, Marthe.

ERLING Hun er ikke for begyndere... Men jeg havde jo gået 
lidt i skole på dét tidspunkt...

NINA Skal du være fræk!?

[de ler]

ERLING Så, summa summarum har jeg to dejlige døtre, en 
strid ex, et godt job jeg elsker...

NINA  ... og ingen ny kvinde i dit liv?

ERLING Præcis. Så indsigtsfuld, du er!

[de ler]

[lidt tavshed]

ERLING Hvad laver du egentlig hér? Jeg mener... hvordan 
kan det være, at vi stødte på hinanden?
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NINA Nåe, det... Ja, egentlig skulle jeg møde... altså, jeg har 
skrevet lidt med en fyr, på ét af datingsitesne...

ERLING En kontaktannonce!? Dig, Nina!?

NINA Nej nej! Det er ikke sådan. Sådan fungerer det ikke. 
Man skriver en profil, og så er der nogen, som 
henvender sig. Og så skriver man lidt sammen, taler 
lidt i telefon, hvis der er nogen, der lyder som 
fornuftige mennesker, og det her var så mit... mit første 
møde med én. 

ERLING Var?

NINA Ja... jeg er ked af at skulle sige det, men jeg har brændt 
ham af...

ERLING Hvordan brændt ham af?

NINA Tjae, jeg skulle have mødt ham nede ved stationen for... 
ja, nu faktisk. Det var dér, jeg var på vej hen. Men så 
mødte jeg dig, og så var det egentlig ikke så svært at 
give slip. 

ERLING Det var da ikke pænt gjort.

NINA Næh, det har du ret i. Men... men...

ERLING  ... du ville hellere sidde her med mig og tale om 
gamle dage!?
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NINA Det var en chance!

ERLING Du vidste ikke, om jeg var så gal på dig, at det ville 
blive ubehageligt for dig?

NINA Ja, dét. Og nu står han sikkert dernede og venter... 
Hvordan kan det egentlig være, at du altid ved, hvad jeg 
tænker? Er jeg virkelig så gennemskuelig?

ERLING Tjae, at Marthe forlod mig kom som et chok. Så den 
er ikke hundrede procent, men... jeg kan godt læse 
andre mennesker. Kvinder. At læse mænd 
interesserer mig ikke synderligt, men det er ikke så 
svært, hvis jeg vil. 

NINA Det husker jeg da ikke fra dengang!

ERLING Gør du ikke? Eller vil du ikke huske?

NINA Nu presser du mig!

ERLING Gør jeg? Så må du undskylde.

NINA Åhr, for helvede! Det var jo dét, jeg så godt kunne lide 
ved dig! At du aldrig lod mig slippe af sted med noget! 
Det var også derfor...

[lidt tavshed]
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ERLING "Derfor", Nina?

NINA Ja... derfor... Det var derfor, jeg var nødt til at forlade 
dig på dén måde. Jeg vidste, at du ville stille mig til 
ansvar for min handling, hvis jeg på nogen måde lod 
dig vide, hvor jeg var. Men jeg VILLE være gravid! Jeg 
havde egentlig ikke noget valg. Selvom jeg elskede dig. 
Det var som om, der var en stemme i mig, som talte 
højere end alt andet...

ERLING Det biologiske imperativ...

NINA Hvad?

ERLING Det biologiske imperativ. En tvangsmæssig 
handling dikeret af en biologisk "stemme". En 
trang, man ikke, eller meget svært, i hvert fald, kan 
kæmpe imod... i dit tilfælde en trang til at blive 
gravid, koste hvad det koste ville. Det kunne også 
være en narkoman og hans stof...

NINA Sammenligner du mig med en narkoman!

ERLING Kunne du kæmpe imod det? Brugte vi ikke enorm 
lang tid på at debattere bitte små detaljer ved mig 
og min "karakter", som du skulle bruge til at afgøre, 
om du kunne forsvare at investere i mig som 
potentiel far til dit barn? Detaljer, som i sidste ende 
blev ligegyldige, fordi der egentlig bare gik for lang 
tid med dét... selvom...
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NINA Erling...

ERLING Lad mig lige tale færdig, Nina... Selvom dét, der 
gjorde, at du overhovedet brugte tid på at afsøge 
min karakter, var at du ønskede at blive elsket af 
MIG. Men dit biologiske imperativ talte så højt, at 
du til sidst ikke havde andet valg end at følge din 
indre stemme. Du forsøgte, Nina. Det vil jeg altid 
huske. Du elskede mig, eller snarere... du ønskede 
at blive elsket af mig. Men du kunne bare ikke vente 
længere!

NINA Åh, Erling...!

ERLING Det er okay, Nina. Det ér det virkelig. 

[lidt tavshed]

ERLING Men hør... hvad laver du egentlig i dag? Er du 
stadig i det der...

NINA  ... Assurandørfirma? Nej... På et eller andet tidspunkt 
gik det op for min chef, at jeg ikke rigtig var der, og den 
gang var man ikke rigtig kommet i gang med det her 
med "tilknytning" til arbejdspladsen, tage sig af sine 
medarbejdere og den slags, så jeg røg ud ved første 
givne lejlighed. Helt i orden med mig, også dén gang. 
Jeg hadede, at jeg ikke kunne lave arbejdet ordentligt, 
men jeg havde bare ingen kræfter. Og det var lige 
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omkring den tid, hvor Johannes flyttede ud. Så der var 
helt tomt. Så et helt år gik jeg rundt som en zombie, på 
dagpenge, indtil en veninde foreslog, ikke helt blidt, at 
jeg begyndte med at rydde Mikaels værelse...

ERLING Havde du ikke...?

NINA Nej, jeg havde ikke fjernet hans ting. Jeg tror, jeg 
håbede på et mirakel... Ja, det er jo dét, man gør. Jeg 
ved godt, at det ikke var særlig rationelt, og det var 
selvfølgelig ikke at ønske om, at Mikael skulle komme 
tilbage fra de døde, selvfølgelig ikke... selvom der nok 
var en del af mig, der håbede det... bindegalt, jeg ved 
det godt...

ERLING Nej, det er ikke forkert at håbe på det umulige...

NINA Du siger de sødeste ting, Erling... Nå, men jeg ryddede 
Mikaels værelse, fjernede alt fra lejligheden, der kunne 
minde mig om ham, undtagen billederne i 
fotoalbummet, fik nogle veninder til at hjælpe med at 
male... det var sgu en sjov uge, det blev ikke kønt, men 
jeg fik talt med dem alle sammen, og derefter, må jeg 
bare konstatere, var kurven knækket. Det varede 
selvfølgelig lidt, inden jeg kunne fokusere klart, men en 
dag sad jeg pludselig og skrev en jobansøgning...

ERLING Hvad var det?

NINA Det husker jeg ikke. Jeg fik ikke stillingen. Men jeg blev 
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bare ved, og i dag sidder jeg i en okay stilling i DONG, 
hvor jeg har med arbejdssikkerhed at gøre. Udmærkede 
kolleger, men måske lidt for rutinepræget. Jeg ved 
ikke...

[lidt tavshed]

ERLING Skulle du egentlig ikke ringe til ham fyren og sige, 
at du er forsinket?

NINA Erling, for fanden! Hold op med at blande dig! Og hvem 
siger jeg... jeg mener, hvad nu, hvis jeg siger en halv 
time til ham, og han så går på café for at vente...?

ERLING Ja, han skal være meget ubegavet, hvis han så tror, 
at du har taget fejl af din date!

[de ler]

[lidt tavshed]

NINA Hvorfor blev du egentlig dykker?

ERLING Hmmm. Tja, som sagt blev jeg træt af at ordne 
kloaker. Og ikke så længe efter du gik... rolig nu, det 
er kun en tidsangivelse... Ikke så længe efter skete 
der nogle kommunale sammenlægninger, som 
splittede det team, jeg var i. Og alle var utilfredse, 
fordi alle de små selvkørende rutiner, der gør det 
nemmere at finde interessante ting ved et job, som 
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dybest set er røv monotont, om man så må sige...

NINA Røv monotont?

ERLING Kloak. Røv. Get it?

[de ler]

ERLING  ... alle de små rutiner blev pludselig til noget, alle 
skulle lære forfra igen. Ikke bare som indkøring af 
en ny mand, men alle skulle lære alles måder at 
gøre tingene på. Og så blev det for kedeligt... Og så 
så jeg en udsendelse om erhvervsdykkere, som var 
skide interessant, og ikke længe efter en annonce, 
et opslag om en uddannelse med løn, og tænkte: 
Nå, jeg kan sgu da prøve at søge ind. Og så var det 
totalt fedt. Det her med at arbejde i sjak, hvor man 
ikke nødvendigvis hele tiden kan se hinanden, og 
derfor er nødt til at forlade sig på walkie-talkie-
beskrivelser af problemstillinger - ligesom med 
kloakinspektioner - og så er der noget ved at være 
dybt nede i vandet. Måden, vandet holder om mig 
på... Og dét at skulle finde ting, man ikke præcist 
ved hvor er.

NINA Finde ting?

ERLING Ja, det kan være alt muligt. En knækket gasledning 
- det er nu meget nemt at finde. Det er bare dér, 
hvor gassen bobler op til overfladen. Og så skal vi 
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svejse røret. Men også lokalisering af skibsvrag. 
Eller dumpninger af alt muligt lort, som folk skiller 
sig af med - gifttønder og sådan noget, hvor skibet 
er blevet taget i det. Og af og til hjælper vi også 
Falck og brandvæsen med at bjærge biler, med og 
uden kroppe... Ikke altid så hyggeligt, men sådan ér 
det. Eller da Øresundsbroen skulle bygges...

NINA Har du så været meget i Sverige?

ERLING Sverige? Ah, du mener, om jeg har fået set noget af 
Sverige...? Sidder du dér og bager på mig, Nina?

NINA Ah, du ved... Lidt bager man vel altid...

[de ler]

ERLING Skal jeg så tage mit dykkerudstyr med?

[tavshed]

NINA Hvad mener du...?

ERLING Ja, til Börås. Det var dét, du tænkte, ikke?

[tavshed]

NINA Du skræmmer mig, Erling.

ERLING Det var ikke min intention. Jeg...
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NINA  ... kan ikke lade være med at sige det, du tænker, ja, jeg 
ved det. Måske ku... Det kunne være rart at få dig på 
besøg. Hvis du har lyst...

ERLING  ... Det har jeg...

NINA ... Måske et par dage, mens det stadig er sommer...

ERLING ... Det varer ikke så meget længere...

NINA ... og så kan vi finde ud af senere, om du skal tage dit 
dykkerudstyr med. Om det er nødvendigt... Hvad siger 
du til dét?

ERLING Tjikkerlikker tjikkerlikker... Nej, undskyld... det var 
ikke for at... Ja, det er jeg helt med på. 

NINA Det vil jeg så glæde mig til. Hér er mit kort, Erling. 
Ringer du ikke til mig en af dagene?

ERLING Går du?

NINA Ja, jeg må lige ned på stationen og sige til den stakkels 
mand, at der kom en gammel flamme i vejen. Hvis han 
altså stadig står og venter. Er det okay med dig?

ERLING Hvis det er dét, du siger, så fint med mig.

[de ler]
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NINA Og så måske lige et hurtigt gummihyp... nej, se ikke 
sådan ud. Det var kun for sjov. Nej... faktisk var det lidt 
hævn for, at du kan gennemskue mig... Men det kan jeg 
altså også med dig. Lidt, i hvert fald. Kom her...

[de kysser]

ERLING Du lugter af dig selv, Nina...

NINA Og du smager af dig selv. Ring til mig. Ikke?

ERLING Det ved du jo, jeg gør. Ikke?

NINA Jo. Det gør du. Og du betaler også lige regningen, ikke?

ERLING Jo, det ved du jo, jeg gør.

NINA Ja, det gør du. Men så betaler jeg næste gang, ikke?

ERLING Vi ses, Nina.

NINA Hej, Erling. Kys.

[<- indholdsfortegnelse]



43

hårdt omtalte fjerkræ, sytten énaktere, cirka

© kenneth krabat 2016 

Skrift: Georgia 16, Optima 24 og Courier New 14

6.487 ord

1. ebogsugave v.1.0

ISBN 978-87-92851-05-5 (PDF)

ISBN 978-87-92851-07-9 (EPUB)

ISBN 978-87-92851-08-6 (iBOOK)

Omslagstegning: Ole Comoll, comoll.com

Layout: Andreas Kjærgaard, a-office.dk

På nettet findes udgaver af visse af bogens indeholdte enaktere. Nærværende er 

at betragte som de autoriserede, færdige udgaver.

Massekopiering med formålet at indøve og opføre bogens stykker gør mig rigere 

i hjertet. Betaler du for alle kopier, får min mave også fornøjelse af det. Har du 

billetindtægter, vil jeg udbede mig den normale andel, evt. dokumenteret som 

støtte givet til Læger Uden Grænser.

kontakt

web krabat.menneske.dk
email forlagetsesne@menneske.dk

Forlaget Se, sne!

Silkeborg Plads 8, 1.tv

2100 København Ø

https://itunes.apple.com/us/book/hardt-omtalte-fjerkr-sytten/id1168710315?ls=1&mt=11
http://www.comoll.com/
http://a-link.dk
http://krabat.menneske.dk
mailto:forlagetsesne@menneske.dk


44

analogt og digitalt

Hårdt Omtalte Fjerkræ - sytten énaktere, cirka

ISBN 978-87-92851-04-8 Kenneth Krabat: Lydfladen, læsninger, sang (online)

>< Dramatis Personae - Universal Storyline 1

ABC for Thórunn (online)

TId • Tidens Kælven 1

den stort set samlede Manden i den Hvide Kittel 1987-2004

1000 stemmer, blog (online)

TSUK, tidløse samlinger uden kobber, CD

dagensdigt 2006 (online)

elskede elskede

KALK, 2 år- improvisation for begyndere, CD

KALK 1-11 (online)

et digt om dagen 1999-2000 (online)

VINTERMENNESKE de sidste 100 år om, CD m Alarm112

Værkstedet Cirkel, blog (online)

småtekster (online)

Alberts Tid, blog (borte)

alle veje fører til Magtenbølle

& (unika)

Dragens tab af hoveder

... Naiv? Sagde det nøgne barn

fuld bibliografi:

œuvre 2016

http://https://www.dropbox.com/s/bo4cfvbe00p1x1j/kenneth%2520krabat%252C%2520%25C5%2593uvre%25202016.pdf?dl=0


45

[<- indholdsfortegnelse]

>< DRAMATIS PERSONAE, Universal Storyline 1 

“In a sea of noisy opinions, expressions and words silence, contemplation 

and a simple textural beauty find their way out through art in this different 
and aesthetic book. […] This unique book provides room for the making 
of individual stories, understanding and interpretation of the many scenes 
and relations we finds ourselves in throughout our lives, as well as an 
opportunity to depict the meeting of any two (and more) of anything, 
which directly causes our reality to come into being. […] I can strongly 
recommend DRAMATIS PERSONAE to shapers of form and to 
existentialists in possession of a sense of the esoteric, philosophy, or the 
shaping and beauty of life.”

— Metta Carter, musician, performance artist

 

den stort set samlede Manden i den Hvide Kittel 

1987-2004

Rigtig god læsetid med den amorft fremtrædende og samtidig stringent 
skildrede hvidkitlede mand. Minder mig om Alfred Döblins fortælling 'Die 
Segelfahrt' i hans fortræffelige samling "Die Ermordung einer 
Butterblume”… Der er en særegen tone og et på en gang klart skildret og 
hele tiden skridende univers i de to tekster på en måde, så de virker 
åndsbeslægtede. Fremragende tekster begge to. 

— Forfatter og forlægger Hugo Hørlych Karlsen
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”Manden i den hvide kittel som figur [set] i sammenhæng med dens 
forgængere tæller både den sygeliggjorde/tabte/desillusionerede digtersjæl 
og et slags antisocialt, dubiøst væsen - dog med det forbehold, at 
naiviteten spiller en større rolle hos MidHK. De absurde novellelle/
anekdotelignende passager er ret interessante og sproget rammer til tider 
på uventede punkter - bl.a. afsnittet i "Gamle Sara", hvor den hvidkitlede 
lægger sig op ad noget, der minder om "fugtigt, svensk knækbrød”, og 
sætter associationer i gang, som har været ret humoristiske.” 

— Jenny www.penciltwister.com

 

TId • Tidens Kælven 1

“Kenneth Krabats nye bog er som at have fået hundreder af øjne på huden, 
intet er for stort, intet for småt til at fanges ind, splittes i kunstnerisk 
perception og nedfældes som tidsdokument... Tidens kælven" ligner faktisk 
ikke noget andet jeg har læst, jeg kan ikke på smarteste vis krydse ham 
med den og den digter, jeg kan ikke engang vende tilbage til hans tidligere 
værker. Her  er noget helt nyt. En blanding af poesi og filosofi, der får en 
til at tænke på... Nej, det er bare Kenneth Krabat der er på spil. Følsom og 
fanden i voldsk”. 

— Digter og forfatter Mikael Josephsen, foromtale

 

SENTURA #20 ASSOCIATIV KORTLÆGNING AF 

HJERNEN (“hjernenummeret”)

“Særligt skiller Kenneth Krabats artikel sig ud. Den handler med nøgtern ro 
og akkuratesse om 'de 52 indre sanser', nemlig alle de 'aktion–
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reaktionfunktioner [...] som alle mennesker i varierende grad benytter til at 
værdisætte de informationer, som kommer ind via vores 5 ’huller’ til 
omverdenen”. Den dadelfrie oplistning med tilhørende tør forklaring af 
disse 52 vurderingsmekanismer (f.eks. sult, kærlighed, retfærdighedssans) 
er grund alene til at erhverve sig SENTURA #20. Her er værktøjskassen til 
det 21. århundredes filosofi på ét eneste dobbeltopslag!” 

— Søren Langager Høeg, anmeldelse

elskede elskede

“Den er alt det, kærligheden, et menneske og et parforhold også er. 
Krydret med en masse tør humor!” 

— Christine Fur Poulsen, anmeldelse

 

“Hvordan skal man begive sig af med at beskrive kærligheden? Hvordan 
skal man overhovedet overskue alle de aspekter, der er indeholdt i dette 
begreb: elskov, savn, håb, varme, had, ligegyldighed, afstand, drømme, 
tab, nærhed, optur, sygdom, vane, kulde, sex, jalousi – det sublime og det 
sataniske, mani og muse, alt hvad vi ønsker og alt hvad vi aldrig får? Dette 
umulige projekt kaster Kenneth Krabat sig over i sin fantastiske 
digtsamling, elskede elskede.” 

— digteren Brian Ørnbøl, anmeldelse

 

alle veje fører til Magtenbølle

“Kenneth Krabats nye bog har potentiale i sig til at blive kult” 

— Conni Bork, anmeldelse
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“Ofte fornemmer man, at en sprængning eller overskridelse allerede har 
fundet sted i teksternes kaotiske og hermetiske univers, som får karakter af 
“sorte” huller, hvor den ydre virkeligheds skikkelse og sammenhæng 
opsuges og forsvinder.” 

— Lektørudtalelse

 

dragens tab af hoveder

“Krabats styrke er konfrontationen med det lave (osse integrationen af 
tegneseriernes og de kulørte films temaer og udtryk), og det er den 
skælmske leg med læseren.” 

— Per Stounbjerg, Standard, anmeldelse

 

...Naiv? Sagde det nøgne barn

“Blandt alle de talentfulde unge digtere vi har, er Kenneth krabat en ny og 
anderledes stemme, grovere og mindre forsigtig, men også med en ikke 
mindst i dag befriet mangel på selvoptagethed. Det er verden, han opdager 
i digt efter digt, ikke sit eget onanerende spejlbillede. Og han oplever den 
på en ny måde og med et nyt sprog. Bravo!” 

— Digteren Poul Borum, anmeldelse

[<- indholdsfortegnelse]


