
Parterapi           Tekst: Vase&Fuglsang  
 
Et yngre par - Thomas og Lene - i parterapi hos en god gammeldags parterapeut 
(med taxameteret kørende derudaf). 
 
Thomas: Jamen, jeg synes bare hun er sur hele tiden... 
 
Terapeut: Fint, Lene? (henvendt til Lene) Thomas siger, at han er sur, over at du 
  er sur. Gør det dig sur. 
 
Lene:  Jamen, han giver jo ingenting til det her forhold. Det er Eurosport hele 
  dagen, for helvede... 
 
Thomas: Og hvad så? 
 
Kvinde: (til Thomas) Hvorfor bruger du ikke tiden sammen med mig? 
 
Terapeut: (tager opmærksomheden) Hov, den skal lige igennem mig... 
  (gentager til Thomas) Hvorfor bruger du ikke tiden sammen  
  med Lene? 
 
Thomas: Jamen, jeg synes bare hun er sur hele tiden... 
 
Terapeut: Fint! (henvendt til Lene) Thomas siger, at han er sur, over at du er sur. 
  Gør det dig sur. 
 
Thomas rejser sig for at gå. 
 
Thomas: Nej, for helvede.Vi kommer jo ingen steder. Vi har haft 20 sessions! 
 
Terapeut: (kigger på blokken)...det er faktisk 21, når jeg tæller efter! 
 
Thomas: Til 800 kr. i timen... 
 
Terapeut: Aaarh, dér må jeg lige korrigere. Det er 800 pr. påbegyndt time! 
 
Lene:  (rejser sig også) Nej, jeg gider heller ikke mere. (til Thomas)  
  Måske er du bare skide doven... 
 
Thomas: Ja, og måske er du alt for pissedominerende! 
 
De skal til at forlade kontoret. 
 
Terapeut: (bryder ind) Stop, lige engang. Nu ved jeg lige hvad I to har brug for. 
 
Thomas: (sarkastisk) Det sku' vel aldrig være 20 ekstra terapi-timer? 
 
Terapeut: I har brug for dét vi i fagsproget kalder (pause) en skilsmisse! 
 



De stopper pludselig op og sætter sig overrasket. 
 
Lene:  Hvad sagde du der? 
 
Terapeut: Ja, I ved: Skilsmisse! Gå fra hinanden. Goodbye, du.  
 
Thomas: Du mener så'n...i en prøveperiode? 
 
Terapeut: Nejenej, resten af livet, du. Forever! Slut prut ægteskab!  
 
Lene:  Okay? 
 
Terapeut: Og der skal I så snakke med min kollega, Patrick.  
  (kalder i intercom)Patrick vil du lige komme herind?  
  Så lister jeg lige ud og tager en kop urtete imens... 
 
Terapeut går ud. Lene og Thomas kigger forundret på hinanden. Patrick springer ind 
fra den anden side. Han er ikke udpræget heterosexuel! Men vældig begejstret. 
 
Patrick: Hejheeeeej! Jeg hedder Patrick. Jeg er jeres Divorce Planner! 
 
Thomas: Øh...vores hvaffornoget? 
 
Patrick: Divorce Planner!...Skilsmisse-arrangør. Det er mig der sørger for at alt 
  bliver perfekt på jeres store dag. 
 
Lene:  Store dag? 
 
Patrick: Oh, yes. Dagen hvor jeres veje endelig skilles. Hvor I aldrig mere skal 
  se på hinandens eddikesure hønserøvsfjæs! Det skal da fejres! 
 
Thomas: Jamen, er det ikke bare op på Statsamtet og skrive under? 
 
Patrick: Åh Gud. Hvor oldschool på den ufede måde. Kender I Statsamtet?  
  En vissen stuebirk og en sagsbehandler, der hedder Tove...og mellem 
  os, det kan være svært at se, hvem der er hvem!! (griner selv) 
 
Lene:  Men ligefrem en fest...? 
 
Patrick: Ikke een fest. FEST-EN! Husk på: (romantisk) Man bliver måske kun 
  skilt én gang i livet...sådan en dag skal bare være uforglemmelig! 
 
Thomas: Nu skal vi jo lige... 
 
Patrick: ...finde det rigtige sted? Nemlig. Jeg har reserveret et gamle badehotel 
  oppe ved Skagen. Dér vor havene skilles. Kan I se symbolikken?  
 
Lene:  Joe, måske!? 
 
Patrick: Glimrende. Her tænker jeg klassisk skilsmissebuffet, bordplan hvor  



  vi deler fælles venner op med det samme og selvfølgelig en masse  
  festlige gå-fra-hinanden-sange... 
  
Lene:  Kan man synge til en skilsmisse? 
 
Patrick: Sagtens! Klassikerne er jo (synger) "Der er så yndigt at skilles ad"...og  
  "Det' Hammer-Hammerfedt, jeg skrider lige om lidt"... 
 
Thomas: Aaarh....? 
 
Patrick: Nej, vel...jeg også mere til de frække. Hvad med: "Alle Thomas'  
  sidespring, de rejser sig op...." Den sætter altid gang i sagerne? 
 
Lene:  (edderspændt) Hvaffor sidespring? Er det hende den lille so fra tele-
  marketing igen? Du sagde det var slut....din røv! 
 
Thomas: Det er det da også! 
 
Lene vil overfalde Thomas. Patrick går imellem. 
 
Patrick: Guysguysguys. Det er skønt! Men gem nu lidt krudt til den store dag! 
 
Thomas: Jamen, skilsmissefest....det er da for meget!! 
 
Patrick: Det kan aldrig blive for meget. Det blir 82.000, hvis I selv pynter i  
  kirken! 
 
Begge:  Kirken?  
 
Patrick: Gud, det skal vi også ha' øvet. 
 
Patrick leger præst (evt. med rumklang). Thomas og Lene står som ved et bryllup. 
 
Patrick: Så tilspørger jeg dig, Thomas. Vil du forlade den konstant   
  menstruerende og mavesure kvinde,  der ved din side står, hurtigere 
  end jeg kan sige: www.friskesinglepiger.dk? (blinker indforstået) 
 
Thomas: Øøøøh...jo? 
 
Patrick: Og vil du, Lene, løbe skrigende bort fra det dovne læs af en ølabe, og 
  finde dig en mand med ordentlig løn, og som ikke tisser i badet? 
 
Lene:  Joooe? 
 
Patrick: Således erklærer jeg jer hermed for rette ex-partnere at være.  
  Giv da hinanden fingeren derpå! 
 
Lene:  Fingeren? 
 



Patrick: Ja...fingeren (viser fuck-finger) og koret synger (synger som amen- 
  kirkekor) "Fuck you, fuck you, fuck you". 
  I bliver så gode i kirken! 
 
Thomas og Lene giver hinanden modvilligt fingeren. I det samme kommer terapeuten 
sjoskende ind igen med en kop te. 
 
Terapeut: Hejhej...det ser helt rigtigt ud, det dér! 
 
Thomas: Nej, det gør det ikke! Det hér det er for langt ude, mand.  
 
Patrick: Hvad siger du? 
 
Lene:  Vi vil slet ikke det her. Vi vil...vi vil....vi vil gi vores forhold en chance 
  mere. 
 
Patrick: (sætter sig rystet) NEEEJ! Hvad med badehotellet i Skagen? 
 
Thomas: (til terapeuten) Vi vil gerne fortsætte parterapien! 
 
Terapeut: (forvirret) Er I helt sikre på det? 
 
Lene:  Ja, vi vil gerne bestille 20 timer...nej, 30 timer mere! 
 
Terapeut: Ja, det bestemmer I selvfølgelig selv! 
 
Thomas: Så ses vi på onsdag igen, ikke? Kom, Lene! 
 
Patrick: (snøftende) Det ku' ha' været så....yndigt!!! 
 
Thomas og Lene hurtigt ud. Terapeuten og Patrick skifter nu attitude og bliver helt 
normale. 
 
Terapeut: Så skred de! 30 nye timer i bogen! Nu skylder jeg dig en... 
 
Patrick: Gav jeg den for meget med... (svinger med håndleddene)  
 
Terapeut: Nej, det var perfekt, du.  
 
De går begge ud. 
 
Patrick: Kig ind imorgen kl. 13. Jeg har et par, der er lige ved at smutte  
  Så er jeg den tørre terapeut, og du er den glade festbøsse!  
  (svinger parodierende med håndleddene)  
 
  


