En køn handel!

Tekst: Vase&Fuglsang 2018

Nonsens-sketch om den sproglige kønskamp.
En kunde kommer ind i et byggemarked. En ekspedient (gerne kvinde) tager glad imod.
Eksped:

Hej. Velkommen til Hanne Nyborg, hvad kan jeg hjælpe med?

Kunde:

Hej, jeg kigger efter... (stopper)...øøøh, sagde du lige HANNE Nyborg?

Eksped:

Ja, er der noget galt?

Kunde:

(kigger sig omkring) Det er vel HARALD Nyborg...byggemarkedet?

Eksped:

Jaja, det er os....men kun hver anden dag.

Kunde:

Hver anden dag?

Eksped:

Vi har fået ny kønspolitik? Hver anden dag er vi Harald Nyborg, og hver anden
dag er vi Hanne Nyborg....

Kunde:

Hvorfor?

Eksped:

Ligestilling. Vi vil jo gerne signalere at byggemarkeder er for begge køn. Så hver
anden dag er både navn, produkter og kunde-kommunikation med
kvindelig fortegn. Så idag er vi ..."Hanne Nyborg - Alt til hundy-kvinden".

Kunde:

Fordi det er mandag?

Eksped:

Nej fordi det er kvindag. Kvindag, onsdag, fredag kører køns-kampagnen. Plus
hver anden datter-og helligdag.

Kunde:
en

Nå...ja hvorfor ikke! Hør her, jeg skal bare bryde noget asfalt op, så jeg skal bruge
slag-hammer.

Eksped:

Det har vi ikke.

Kunde:

Slet ikke?

Eksped:

Nej, men vi har en udmærket slag-hender. (tager en slaghammer frem)
En Dewalt slag og mejsel-hender. Et dejlig stykke tysk værktøj .... produceret i
Hunnover.

Kunde:

Hunnover?!?

Eksped:

Ja, 1200 watt, så det er en kraftig kusine? For ikke at miste damedømmet over
den, vil jeg anbefale et par gode arbejdshundsker.
(smækker et par handsker på bordet)
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Kunde:

(irriteret) Det her kønshalløj ... det er altså ret forvirrende.

Eksped:

Sådan er det bare ... det er et prinsesse-ip!

Kunde:

Et prinsesse-ip?!?!

Eksped:

Et prinsesse-ip, ja! Men til gengæld kan jeg smide et par ekstra vare oven
i...næsten gratis.

Kunde:

Nåja...det lyder selvfølgelig meget godt.

Eksped:

(afbryder) Så hvad siger du til et par skønne hyldetøser til en vindueskarm ...
eller en hundy polygriptang, hvis du har en vandhøne der drypper....
(kan evt. smide hyldeknægte, tang på bordet og stikdåse)

Kudne:

(mere irriteret) Aij, helt ærlig....

Eksped:

Plus en dejlig stik dåse med både hunstik og hunstik. Normalt ville alt
dette jo koste en fruegård....men du får det hele plus slaghenderen for kun
en plovkvinde....hvad siger du så?

Kunde:

(har fået nok) Jeg siger hvor herre-bevares. Har I fået politisk korrekt kønskuller eller hva? Jeg vil gerne tale med en anden ekspedient, tak!

Eksped:

Beklager, jer er den eneste på arbejde.

Kunde:

Det er løgn!

Eksped:

Nej, vi er frygtelig underbekvindet. Min kollega har et sygt barn med røde hunhunde ... en anden har lige fået fjernet kvindler og vores stik-i-rend-pige ligger
derhjemme med tømmerdamer.

Kunde:

Så få fat til chefen....jeg vil snakke med et fornuftigt menneske.

Chefen kommer ind i det samme.
Chefen:

Hejhej. Var der nogen der ville snakke med mig?

Eksped:

Ja, denne frue...

Kunde:

Jeg er ingen frue! Og det her er fanme ikke nogen slag-hender.

Chefen:

Nejnej! Hvem har sagt det!

(Kunden peger på ekspedienten)
Chefen:

Det her er en herrefed, handy slaghammer fra Hannover!!!

Kunde:

Gudskelov.
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Eksped:

(forvirret) Jamen, jeg troede at hver anden da sku' vi...

Kunde:

(afbryder) Det skal vi også....men ikke på mærkedage. Der er det lige omvendt.

Eksped:

Er det mærkedag?

Chefen:

Jada, det er kong Ingrids fødseldsdag!

Kunde:

KONG INGRID!?!

Chefen:

(overtager ekspeditionen, til kunden)
Og derfor kan De idag leje en kæmpestor gravtyr med tilhørende brolæggerungkarl for kun 3 handrede kroner.

Kunde:

Åh Gud. I er sindsyge ... jeg går over på den anden side ... i BAUHAUS.

Kunden løber ud.
Eksped:

Det får han ikke meget ud af, de er jo lukket!

Chefen:

Ja, nu ligger der en BURGER QUEEN og en HANS & MOURITZ.
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