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En portør kører en jamrende højgravid kvinde ind i en stor hospitalsseng. Den 
vordende far går ved siden af og dupper hendes pande med en klud. 
 
Kvinde: AU-AU-AU-AU.... 
 
Mand:  (bekymret til portør) Er det normalt, at det gør så ondt? 
 
Portør: Man siger jo smerter hører med til...(afbrydes) 
 
Kvinde: AU-FOR-SATAN! Ka' jeg ikke få en blokade eller noget? 
 
Portør: Nu må vi lige høre jordemoderen. Men en naturlig fødsel  
  er jo det bedste! 
 
Mand:  (til kvinden) Ja, prøv dét vi har lært med vejrtrækning! 
 
Kvinden bider smerten og den irriterende mand i sig. Portøren stiller sengen. 
 
Portør: Så. Nu er du på plads! Du er heldig at ha' en sød   
  mand der deler smerten med dig! 
 
Mand:  (glad til portøren) Tak! 
 
Kvinde: AU-DA-FOR-SATAN-HVOR-GØR-DET-NAS! 
 
Portør: Men du ser godt nok også lidt bleg ud! 
 
Kvinde: JATAK. JEG HAR DET OGSÅ SOM OM JEG ER VED AT SKIDE 
  EN BOWLINGKUGLE! 
 
Portør: Nu var det ikke lige dig jeg mente...det var din mand.  
  (til manden) Du har lidt blanke øjne, synes jeg. 
 
Mand:  (ynkeligt) Har jeg dét? Jeg er er heller ikke så'n helt på dupperne. 
 
Portør: (vurderende) Nååå? 
 
Mand:  Jeg har gået og været lidt skidtmas... 
 
Kvinde: SKIDTMAS?! GIDER DU LIGE?  
 
Portør: Ikke lige afbryde...prøv at ta' det her i munden! 
 
Portøren stikker et termometer i mandens mund. 
 
Kvinde: HVAD SKER DER? 
 
Portør: Jeg kan godt forstå du er lidt bekymret.  
  Men det er ikke sikkert, det er så slemt. 
 



Portøren tager termometeret ud og kigger. 
 
Portør: Det var det. 37,7! 
 
Mand:  (rædselsslagen) 37,7? 
 
Kvinde: (vantro) 37,7? 
 
Portør: Ja, skidtmas, blanke øjne, 37,7...der er ingen tvivl:  
  Du har mande-influenza! 
 
Manden og kvinden kigger på hinanden. 
 
Kvinde: MANDE-INFLUENZA? 
 
Portør: Ja, det kan du selvfølgelig ikke sætte dig ind i. 
 
Mand:  (ynkeligt) Skal jeg så dø? 
 
Portør: Såså. Op i seng med sig. 
 
Manden kryber op i sengen. Skubber til kvinden der rykker og jamrer sig. 
 
Kvinde: AU-AU-AU... 
 
Mand:  Ja...det siger jeg også da: AU-AU-AUUUUU... 
 
Portør: Så nu kommer jordemoderen. (trøstende til manden) 
  Det er heldigvis en mand, såeh... 
 
En mandlig jordemoder kommer ind. 
 
Jordmoder: Goddaggoddag, hvad har vi her? 
 
Kvinde: DET GØR SÅ SATANS ONDT! 
 
Jordmoder: Ja, det tror da pokker! 
 
Jordemoderen går forbi kvinden og hen til manden og lægger en hånd på hans pande. 
 
Jordemoder:  Det er da også den værste mandeinfluenza, jeg har set i lang tid. 
  Er du...? 
 
Mand&portør: (nikker og siger i kor) Ja, skidtmas! 
 
Kvinde: Hallo...han har 37,7! 
 
Jordemoder: Ja, den er høj! (giver kvinden duppekluden) Du kan lige gi' en hånd
  her. Hold hans hovede og hjælp ham med vejrtrækningen. 
 
Kvinden dupper vantro sin mand. Portøren vil række en pude men knækker sammen. 
 
Portør: AU-AU-AU-AU! 
 
Kvinde: HVAD NU? 



 
Portør: (ømmer sig) Det er bare en gammel fodboldskade.... 
 
Jordemoder: BARE en fodboldskade? Det kan ikke nytte at spille stor og  
  stærk mand her. Op med sig. Jeg lægger straks en blokade. 
 
Portøren hopper op i sengen. Jordemoderen går igang med en sprøjte. 
 
Kvinde: Jeg vil også ha' en blokade!?! 
 
Jordemoder: Nejnej, det vil ødelægge din fødeoplevelse. Prøv at blive ét  
  med din smerte! 
 
Kvinde: DET HAR JEG VÆRET I 68 TIMER! JEG VIL HA' EN BLOKADE 
  ET KEJSERSNIT OG EN KVINDELIG JORDEMODER! 
 
Jordemoderen kigger et øjeblik chokeret på hende og bryder så sammen som kun en 
kvinde ellers kan. 
 
Jordemoder: Jeg kan ikke mere. Jeg bliver hele tiden kønsdiskrimineret og 
  udsat for et kollosalt arbejdspres. 
 
Portør: (bebrejdende til kvinden) Hey! Giv lige manden en chance.  
  Han har lissom nok om ørerne. 
 
Mand:  Ja, ærlig talt, skat. Mandeinfluenza, fodboldskader... 
 
Kvinde: OG JEG SKAL FØDE  DIT BARN! 
 
Jordemoder: Jeg må lige ned og ligge lidt! 
 
Mand:  Skat, ku' du ikke lige...? 
 
Vifter kvinden ud af sengen, mens jordemoderen lægger sig op. 
 
Jordemoder: I tirsdags ringende telefonen. Imorgen skal jeg sende en mail. 
  Jeg kan simpelthen ikke multi-taske på den måde..(hulker) 
 
Kvinde: FOR HELVEDE EN FLOK SØLLE MÆND!  
  JEG FØDER SGU SELV....UDE PÅ GANGEN! 
 
Kvinde exit. De tre sølle mænd i sengen vinker til hende. Portøren finder tre dåseøl 
frem og manden tænder TV'et med remoten. 
 
Mand:  Neeej, se...DR2 har temaaften om det stærke køn! 
 
Vi hører OFF barnegråd. Manden i sengen bliver helt rørt.  
 
Jordemoder: Tillykke, du er blevet far! 
 
Portør: Godt gået! 
 
Mand:  Tak! Nu skal det gøre godt med en god lang fædreorlov!!! 
 
De skåler. Lys ned. 


