
FOR LÆKKER TIL JOB 
Tekst: Matin Jantzen/Lasse Aagaard !!

En brugsuddeler byder et forældrepar velkommen til en ansættelsessamtale.  !
Brugsuddeler: 	 Ja, men så velkommen til. Sid ned.  !
Mor:	 Tusinde tak. Vi glæder os rigtigt meget til at Frederikke skal 

starte her i butikken.  !
Brugsuddeler:	 Det lyder godt. Men nu skal vi jo lige igennem 

ansættelsessamtalen først.  Hvor er Frederikke i øvrigt henne? 
	 	 	  

Far:	 	 	 Frederikke? Hun kan slet ikke komme op så tidligt.  !
Mor:	 Klokken er kun 10 og det ER jo lørdag. Så hun har lidt ondt i 

hovedet, hvis du ved, hvad jeg mener…  !
Brugsuddeler:	 Så Frederikke kommer altså slet ikke? !
Far:	 	 	 Nej…  !
	 	 	 (kigger bebrejdende på mor) !
Mor:	 … men nu er det er jo også kun en ansættelsessamtale. Jeg er 

sikker på, at hun vil tage de fleste vagter selv. !
	 Og vi har selvfølgelig medbragt et CV med billede og det hele.   !
	 (Moderen tager et billede frem af datteren i bikini) !
	 Det er et, som vi fik taget sidste år i forbindelse med  

optagelsesprøverne til Paradise Hotel.  
	  
Far:	 Ja, dengang  Frederikke ville være fotomodel.  !
	 	 	 (Brugsuddeleren kigger på CV´et af den letpåklædte datter) !
Brugsuddeler:	 Ja, hold da helt op! Det er jo et ret …overvældende CV -  specielt 

når man tager i betragtning, at det her er en stilling som 
flaskedreng.  !

Mor:	 	 	 Ja, godt du siger det. Det skulle vi faktisk lige snakke om.  !
Brugsuddeler: 	 Javel?  !
Mor:	 Ja, Frederikke synes faktisk, at brugte flasker er møg klamme.   !
Brugsuddeler: 	 Klamme? Hvordan har I  så tænkt sig at Frederikke skulle 

kunne klare jobbet som flaskedreng? 



!
Mor:	 	 	 Ja, jeg forestillede mig at John tog med i starten.  !
Far:	 	 	 Skal jeg? !
Mor:	 Ja, indtil hun ligesom vænner sig til miljøet og tanken om fast 

arbejde.  Vi har altid syntes, det var vigtig at støtte vores lille 
pige, ikke?  !
(Sparker far under bordet) !

Far:	 Nåh, jo.  !
Brugsuddeler: 	 Men rummet hvor flaskemaskinen står er ikke særligt stort. Jeg 

er ikke engang sikker på, at du kan være derinde.  !
Mor:	 Nej, men det er så sandelig heller ikke meningen, at John skal 

være her i længere tid.  !
Far:	 Naturligvis ikke, det siger da sig selv. Jeg har jo mit eget arbejde 

at passe. Hvordan skulle det overhovedet kunne lade sig gøre?  !
	 (Alle tre griner falsk)  !
Brugsuddeler:	 Nej vel. Det var også det jeg tænkte…   !
Mor:	 Nej, på sigt er det tanken at Frederikkes farmor tager med og 

hjælper  hende – sådan på mere fast basis. Hun er også en del 
mindre end John og vil sagtens kunne passe ind i det hul.  !

Far:	 Min mor? Synes du ikke, hun har nok at se til?   !
Mor:	 Hun har masser af tid efter operationen -  og så bliver hun 

pensioneret i næste måned.  !
Brugsuddeler:	 Stop! Jeg skal lige forstå det her rigtigt. Skal Frederikkes farmor 

komme og arbejde i flaskeautomaten?  !
Mor:	 Johns mor kan altså sagtens tage fat. Især efter hun fik den nye 

hofte. Hun gør sådan set allerede rent hjemme hos os to gange 
om ugen.  !

Brugsuddeler:	 Gør Frederikkes farmor også rent hos jer? !
Mor:	 Ja da. Hvordan tror du ellers, at Frederikke tjener sine 
	 lommepenge?  Ansvar frem for alt, siger jeg altid. Det er vigtigt, 

at de unge mennesker ved, at penge ikke vokser på træerne.  !
Far:	 Og lige så snart vi fortæller Frederikke, at vi har været til 

ansættelsessamtale her, så er jeg sikker på, hun også selv vil 
tage lidt ansvar.  



!
Brugsuddeler:	 Undskyld, vil det sige, at Frederikke slet ikke ved, at I er her? !
Mor:	 Nej, det da ved Gud hun ikke gør! Vi vil så nødigt stresse vores 

lille Frederikkemus med alle mulige bekymringer og 
beslutninger. Hun får besked, når hun har fået jobbet.  !

Brugsuddeler:	 Nu er det altså sådan, at jeg slet ikke har ikke råd til at ansætte  
	 	 	 to personer i flaskeafdelingen.    !
Mor:	 	 	 Det skal du ikke bekymre dig om. Vi betaler selvfølgelig for  
	 	 	 Johns mor. Ikke sandt John. !
	 	 	 (Ser bestemt på faren) !
Far:	 	 	 Jo, naturligvis. !
Mor:	 	 	 I forevejen havde vi snakket om at supplere Frederikkes løn med 
	 	 	 et par tusinde kroner hver måned. Vi vil så gerne, at hun 	
	 	 	 får en god oplevelse med sit første rigtige job.  !
Far:	 	 	 Har vi sagt det med tøjet? !
Brugsuddeler:	 Tøjet? !
Mor:	 	 	 Ja, vi bryder os ærlig talt ikke så meget om jeres tøjstil.   !
Brugsuddeler:	 Vores tøjstil? !
Mor:	 Ja, vores Frederikkemus kan altså ikke rende rundt i et eller 

andet forklæde – hvilket signal ville det ikke sende?  !
	 	 	 (Træt og lettere opgivende.)  !
Far: 	 	 	 Vores datter går udelukkende i tøj fra Vero Moda.  !
Brugsuddeler:	 Men vores arbejdstøj er fra Coop Line? !
Mor:	 Ja, det kan man godt se! Men så betaler vi bare for nyt til hele 

butikken.  !
Far: 	 	 	 Gør vi det? !
Mor: 	 	 	 Ja. Du vil vel ikke have at Frederikke føler sig udenfor? !
Brugsuddeler: 	 Så vi skal allesammen gå i tøj fra Vero Moda, fordi flaskedrengen 

og hendes pensionerede medhjælper ikke skal føle sig udenfor? !
Mor:	 Gud, det har vi slet ikke tænkt på. Tror du overhovedet Vero 

Moda har tøj til pensionister? 



Brugsuddeler:	 Næh, så afgør det jo ligesom sagen. Det er jeg ked af at høre. Og 
nu hvor vi var så tæt på at have alting på plads.  !

Mor:	 Det er måske også lidt tidligt vi forsøger at presse vores datter 
ud på arbejdsmarkedet. Hun er jo kun sytten.  !

Brugsuddeler:	 Lige præcis.  !
Mor:	 Og nu ligger hun derhjemme helt alene. Hvis hun nu vågner, og 

der ikke står morgenmad klar. Hvad tænkte vi også på, John.  !
	 De farer ud af døren. Brugsuddeleren trykker på 

samtalesystemet.  !
Brugsuddeler:	 Hej skat. Det slår mig pludseligt. Fik vi lavet Mayas lektier i går?  !!!!!!


