Henne ved SuperBrugsen

Tekst: Vase&Fuglsang

Nonsens-sketch med højt tempo. En grædende kvinde kommer hastigt henover scenen. Hun møder
en betjent.
Kvinde:

Du må hjælpe mig. Mine tvillinger er væk. Barnevognen stod henne ved
Super-Brugsen, nu er den væk! (peger og hulker)

Betjent:

Okay, rolig nu...rolig....De siger en barnevogn ved SuperBrugsen. Jeg må be’
om en nøjagtig beskrivelse?

Kvinde:

Ja, selvfølgelig. (snøfter) 800 m2, bygget i 1982. To flaskeautomater og en skøn
frugt og grønt-afdeling.

Betjent:

(noterer men stopper) Nej, ikke Super-Brugsen. En beskrivelse af barnevognen!!!

Kvinde:

Nåeh, okay! Lyseblå....fra Brio og begge børn ligger i gule flyverdragter.

Betjent:

Godt! Og deres alder?

Kvinde:

Jeg er 33!

Betjent:

(noterer men stopper) Nej ikke Deres....deres! Børnenes alder!!!

Kvinde:

Nåååeh. De er 2... begge to...de havde fødselsdag i torsdags.

Betjent:

Okay, prøv at beskriv for mig, hvad der skete.

Kvinde:

(tænker sig om) Vi pyntede op med balloner, der var kagemand og
fødselsdagssang....

Betjent:

Gør De nar?

Kvinde:

Nejnej. Det var den med...”og hør nu her, hvordan vi alle trutte vil...”

Betjent:

(afbryder irriteret) STOP Jeg er ikke interesseret hvad I sang til fødselsdagen.
Hvad skete der henne ved SuperBrugsen? Så De noget mistænksomt?

Kvinde:

Joeh, jeg gik over til flaskeautomaten...og i cafeområdet sad der faktisk to
mystiske mænd med skæg.

Betjent:

Mystiske mænd med skæg? Aha...nu nærmer vi os.

Kvinde:

De havde lige købt to is.

Betjent:

Udmærket! Kan De beskrive dem?

Kvinde:

Sagtens. Den ene var en Kæmpe Eskimo og den anden en Guldstrut med
flødebolle...

Betjent:

(dropper noteringen) Ja, så er det godt. Står De og gør nar af politiet?

Kvinde:

(snøfter igen) Nejnej, jeg prøver bare at......

En overbetjent kommer ind.
Overbetjent: Hvad foregår her? Noget galt. Larsen?
Betjent:

Goddag Overbetjent! Kvinden her påstår hun har fået stjålet en barnevogn
med tvillinger ved SuperBrugsen, men hun blander tingene sammen...

Overbetjent : Ja, det kan vi ikke ha’. (til kvinden) De siger barnevognen stod ved
SuperBrugsen. Kan De give en beskrivelse?
Kvinde:

Det har jeg lige gjort. Den er lyseblå...

Overbetjent: Lyseblå? Gud, Larsen, så har de malet om!
Betjent:

Øh hvad?

Overbetjent: Brugsen har da altid været orange, ikke? Det er Føtex, der er blå...
Betjent:

(forvirret) Joeh...eller...nej...eller... lad os nu komme til sagen.

Overbetjent: Jaja, Larsen, rolig. (til kvinden) Der var 2 børn i vognen siger De...hvor gamle?
Betjent:

2 år.

Kvinde:

(indskyder) De havde fødselsdag i torsdags.

Overbetjent: (glad til damen) Ja, det havde jeg sørme! (til betjent) Har du fortalt damen om
min fødselsdag.
Betjent:

Nejnej, overbetjent....det var ikke Deres fødselsdag!

Overbetjent: Ikke? Hvorfor stod der så mit navn i marcipan på kagen? “Arne Hansen, hip
hip hurra”.
Betjent:

Nej ikke Deres fødselsdag...deres fødselsdag....(tager sig i det)...ligemget ku vi
ikke nok komme tilbage til forbrydelsen...ved SuperBrugsen.

Overbetjent: Selvfølgelig, Larsen. Hvad ved vi om den?
Betjent:

Ja, ikke noget endnu.

Betjent: 2:

Joeh. Vi ved da en masse.

Betjent:

Gør vi?

Overbetjent: Ja. den er 800 m2, bygget i 1982, to flaskeautomater....
Kvinde:

...og en skøn frugt og grønt-afdeling.

Overbetjent: (glad til damen) Nemlig....den er lækker!
Betjent:

Neeeeej! Stop! Glem SuperBrugsen, den er ligegyldig!!!!

Overbetjent: Ligegyldig? Aaaaarh...det er faktisk Danmarks næststørste dagligvarekæde.....
Betjent:

(afbryder) Ja, og hvad så! Vi er politiet, for pokker. Det her handler om hvad vi
ved om forbrydelsen. Det handler om ‘fakta’!

Overbetjent: Fakta er Danmarks 6 største dagligvarekæde....uden flaskeautomater....
Kvinde:

.... og en elendig frugt og grønt!

Overbetjent: Passer slet ikke på beskrivelsen. (peger på sin blok)
Betjent:

HOLD SÅ KÆFT.....BEGGE TO!

Overbetjent: Hovhovhov!!!!
Betjent:

DET HANDLER IKKE OM DAGLIGVARER. DET HANDLER OM EN
BARNEVOGN.... OG TO MED SKÆG.

Overbetjent: (overrasket) Guuuud! Har Deres børn skæg?
Kvinde:

Nej, men de har gule flyverdragter på.

Betjent:

DET ER DE MYSTISKE MÆND FOR FANDEN!!!

Overbetjent: Har de gule flyverdragter på. Dejligt signalement. Vi efterlyser straks.
Betjent:

NEJ VI GØR IKKE! (tager sig sammen og behersker sig lidt)
Jeg taler om de to mystiske mænd, der spiste is!

Overbetjent: Det er nyt for mig! En beskrivelse, tak?
Betjent:

Den ene var en Kæmpe Eskimo og....(fortvivlet)....nej det var en fejl...det skal
du ikke skrive.

Overbetjent: Okay (noterer) Jeg skriver bare: “meget høj Grønlænder”!
Betjent:

Nej for helvdede....stop! (flår overbetjentens blok fra ham)

Kvinde:

Det kunne ellers forklare flyverdragten!

Betjent:

(hysterisk) NEJ DET KA’ IKKE. I RODER RUNDT I DET HELE.

MYSTISKE MÆND I SUPERBRUGSEN...ALT BLIVER BLANDET
SAMMEN....PÆRER OG BANANER....
Overbetjent: Ikke i SuperBrugsen, det er orden i frugt og grønt!!!
Betjent:

HOLD SÅ OP VIL I IKKE NOK? (på grådens rand) HVIS JEG HØRER ET ORD
MRE OM DEN BRUGS....SÅ....SÅ....SÅ TUDER JEG SGU!

Kvinden får pludselig øje på sin barnevogn. Løber hen til den.
Kvinde:

Se, der er den. Min barnevogn! Åh de sover...gudskelov. Den står ved
flaskeautomaten. Tusind tak for hjælpen.

Hun omfavner begge betjente. Kvinde ud med barnevogn. Larsen er helt forvirret.
Overbetjent: Dejligt. Sagen opklaret. Godt arbejde, Larsen!
Betjent:

Jamen....jamen....jeg forstår slet ingenting!

På vej ud.
Overbetjent: Skidt. Det er fyraften nu, vi trænger vist til en lille en. Hvad med en fadøl
henne i cafeen ved SuperBrugsen.
Betjent:

Joeh...men så skal den godtnok også være stor!

Overbetjent: Stor??? Jamen det er den da! 800 m2. Danmarks næststørste daglivgarekæde,
kæmpe afdeling med frugt og grønt!......
Betjent:
exit.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!!!

