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Hemhasch                       Text: Vase&Fuglsang                 

(översatt från danska) 

Svenne kommer inkörande i sin lilla blå Hemglass-bil. Han har hela överkroppen utanför 
sidorutan och ringer ihärdigt med klockan.  

Hemhasch! Hem-haaaaaaasch! Boosta ditt sinne. Köp en pinne! Hemhaaaaaaasch! (Svenne 
kliver ut.  Har väst med lönnfickor) Jajamensan, Haschbilen har kommit till…till…Ja, va fan 
är det nu ni kallar det här stället?....jag vet det så väl...har det precis på…(pekar på sin 
tunga)…alltså precis på...en LAPP! (tar upp upp en liten lapp ur västfickan och läser namnet 
på staden)  

Jag heter….jag heter…öh…(tänker lite)…SVENNE! Jag har det allt strax bakom hörnet 
(pekar på sitt huvud) Och det är alltså jag, som kör Hemhasch-bilen, hela Öresundsrutten. Så 
gäller den nya försökslagen med legali ... vadärdetnudetheter... -sering av hasch. Det är nåt´ 
dom har hittat på inne i...inne i...åh, för helvete ... det stora huset ... ni vet med torn...och...det 
ligger på Rådhusplatsen. (Vi tror att han just fått fatt i det)...NEJ, det är väck! Never mind! 

 ”Det här är viktigt att understrstryka : Jag säljer ENBART till medicinskt bruk. Men det kan 
ju vara nog så bra. Personligen har jag haft stor glädje av cannabis mot...mot...mot... ja, jag 
har nångång känt av... adärdetnudetheter...minnesluckor! Jajamensan! Det är väck nu! Och 
det har också tagit kål på ett virus, som jag hade på balansnerven...(Vacklar 6-7 osäkra steg 
bort till bilen)...DETTAHÄÄÄR!  Det kunde jag till exempel absolut inte fixa förut! Plus som 
en bonus:... et har tagit kål på mina minnesluckor! Fem goda skäl, bara där! Jag brukar säga: 
”Ska det onda tas med ett smil, kör med Svennes tjoflöjt-Panodil!” 

 (klappar sin finfina bil) ”Min härliga Hemhasch-bil stannar till härute hela...(vänder plötsligt 
tillbaka)...RÅDHUSET!!! DET var det, det hette! Alltså jag stannar till härute hela sommaren 
... fantastisk bil...jag fick den i... ick den i...fick den i... RÖTT! Sen har jag själv målat den om 
i grönt. Det var faktisk én som jag vann i en cornflakes-tävling. Det var andrapriset...  
Förstapriset var en fruktkorg... min bil – vadärdetnudetheter - mekaniker har berättat för mig, 
att ett sådant här  kvali- däck ... (sparkar på framhjulet) ... av, för satan...ja, det innehåller lika 
mycket gummi, som det är i 365... vadärdetnudetheter... kondomer...och det är därför det 
heter ett Good Year! Ja, jag var inte riktigt med på noterna där...men det säger han.  

(Får syn på något på vindrutan) ... Hoppsan , det är någon som har lagt något på vindrutan... 
(tar förtjust en papperslapp)...aj aj aj, ett påskabrev! Så kul! Jag trodde att det inte var påsk 
förrän nästa månad! Det är en massa hål urklippta... och en bild av mig?!?...nämen va faaan,  
...det var ta mig tusan mitt körkort! (slänger in det i framsätet) Never mind! Ni ska väl ändå  
se varorna. (Öppnar bakdörren, rök väller ut) Smoking shit, vad händer, man? Det er nog 
skivbromsarna, som har blivit överhettade. Jag checkar genast. (Sticker in hela huvudet, 
kommer ut igen med ett stort brett flin) He he he, det var trots allt inte skivbromsarna. En del 
av lagret har självantänt. Nå, jag skulle ju komma ihåg att...vad faaan är det jag ska komma 
ihåg??...nåja komma ihåg att visa er min nya produkt...(tar fel på en låda)...Hoppsan, det var 
ta mej fan en förpackning Vaniljstrut efter honom som hade bilen förut. (Hittar den riktiga)  
Dääär var den. Ja, nu är vi ju härute i de fina kvarteren...så jag har skräddarsytt en liten 
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presentförpackning. Den kan användas till Fars dag, Mors dag, Mikael Persbrandts 
födelsedag, Kristi Flygaredag ... anything! 

(Går fram till scenkanten och svajar farligt, vänder sig till publiken på första raden. ”Till 
farsgubben har vi ett rökdon,  en liten pipa.  Kan det vara nåt för dig? Kan vara skönt att gå 
vilse i dimman ibland. No woman no cry...(Sträcker fram en krukväxt) Och till lilla mor. 
Något grönt att ha på fönsterbrädan. (Plockar fram en krukväxt) Men det här är gräs av bästa 
kvalitet. Du kan plantera om det utomhus, det kan bli en jävligt rolig gräsmatta med en 
hampahäck runt…(Tar fram en kaka) Och äntligen…Där...en liten kaka till kaffet, om till 
exempel farmor kommer på besök. Där sitter en äldre dam…varsågod att smaka. Det är ingen 
Finsk pinne precis, snarare en Jitterburgare efter Alice B Toklas recept. (Delar ut kakan och 
går tillbaka) 

Sådärja, och hela asken får man för...vad får man den för?... man får den föööör... Äran, 
javisstja…Om man samtidigt köper 50 gram svart marockanskt. (Tar upp en klump i 
silverpapper ur västfickani). Nåväl, jag kör ut och ställer fram grejerna där. (Öppnar 
bildörren) Ja, nu är det kanske någon som tänker…Hallå Svenne…är det försvarbart att köra 
bil när man gillar tobak? Men, fakta säger att 2% av alla trafikolyckor är cannabis -
vadärdetnudetheter - relaterat. Medan resterande...Ett ögonblick (räknar och nickar)… 
japp…97 % av olyckorna beror på folk som INTE röker! Så då frågar jag: Vad är egentligen 
farligast? 

(Sätter sig och sticker ut överkroppen genom bilrutan)För att helt vara på den säkra sidan har 
jag en...vadärdetnudetheter …(tittar på sina två tummar) ööööööh…PEKFINGER-regel. Jag 
gör bara så här: (Två pekfingrar mot varandra, de missar varandra helt) och Yes! De träffade 
ingenting. Så det gör nog inte jag heller. Vi ses på baksidan.  

(Startar och kör ut  medan han ringer i klockan) 

Hemhasch! Hemhaaaaasch! Hemhasch! Hemhaaaaaaasch! Boosta ditt sinne. Köp en pinne! 

 

	


