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MR. SWING KING 
(Sommerfesten) 

Kvinde 1 kommer ind på scenen – meget energisk med en tjekliste i hånden. Hun møder 
Kvinde 2.   

Kvinde 1:  Hej Johanna. Så er der bestilt fadølsanlæg og kulørte lamper til 
sommerfesten. Har du styr på dine opgaver?  

  
(Kvinde 2 står dybt optaget og bladrer i sine noter) 

Kvinde 1: Hallo, Johanna!  

Kvinde 2: Hvad? 

Kvinde 1: Har du styr på dine opgaver til sommerfesten?  

Kvinde 2: Det skulle jeg mene… (Fniser som en lille pige)  

Kvinde 1:   Sig mig, er der noget galt? Du er jo helt rød i hovedet… 

Kvinde 2: Det er ikke noget. (fniser igen) Jeg skal bare finde en… en mande-
stripper til festen. Du ved, årets tema:  

Begge:  …VILD I VARMEN 

Kvinde 1:  Typisk dig! Du er altid så heldig! Jeg mangler stadig at skaffe karao-
keanlæg, velkomstdrink og hyggepianist… (Indser, at hun er sent på 
den) For pokker, hyggepianisten, ham havde jeg nær glemt. Jeg bli-
ver simpelthen nødt til at løbe.   

Kvinde 2:  Jamen, jeg har også en ”audition” lige om lidt (fniser højlydt)  

Kvinde 1:  Med stripperen??? 

Kvinde 2:  Ja…  

Kvinde 1:  Gud… Skal han så danse for dig? 

Kvinde 2:  Tror du, man kan få ham til det? 

Kvinde 1: (Drillende) Ja, du må jo se lidt på varerne. Nå, jeg må løbe. 
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Kvinde 1 går ud i dameside og efterlader Kvinde 2 alene på midtscenen. Samtidig kom-
mer en ældre hyggepianist ind fra kongeside slæbende på et keyboard. Han stiller det fra 
sig og tager sig lidende til ryggen, inden han fortsætter hen til Kvinde 2. Hun er så opta-
get af sine noter, at hun først ser ham, da han står lige foran hende. Hun tror, det er strip-
peren.   

Pianisten:  Ja, jeg kommer angående arrangementet til sommerfesten. Mr. 
Swing King til tjeneste. De ringer - Jeg swinger…  

(Kvinde 2 taber sine noter i bare befippelse. Hun undrer sig tydeligt over den aldrende 
stripper)  

Pianisten:  Sig mig, er der noget galt, frøken? 

Kvinde 2: Nej…altså… jeg havde jo måske nok ventet noget lidt… ja, und-
skyld…noget lidt yngre… Mr. Swing King.  

Pianisten: Yngre? Men så kan jeg vel et par tricks, de unge ikke kender. 60´erne 
var trods alt kærlighedens årti – og jeg er stadig ganske fiks på fin-
grene. Skal du lige have en smagsprøve?  

Kvinde 2:  Næ nej – det behøves virkelig ikke, jeg tror dig... (Hun går et par 
skridt baglæns og bladrer i sine noter)  Jeg skal starte med at spørge 
dig: Hvor meget plads skal du bruge? 

Pianisten:  (Tænker) Ja, selve instrumentet er vel et par meter. 

Kvinde 2: (Tydeligt rystet) Et par meter? Det må jeg nok sige…Det lyder allige-
vel voldsomt… 

Pianisten: Næh, det er standard størrelse. 

Kvinde 2: (For sig selv) Ikke hjemme hos mig. 

Pianisten: (henvendt mod klaveret) Ja, du må da gerne se, hvis du vil… 
  
Kvinde 2:  Næh, jeg tror på dig… Har du ellers nogle rekvisitter med?  

Pianisten:  Ja, jeg har jo selvfølgelig stativet.   

Kvinde 2:  Stativet?  

Pianisten:  Ja, udstyret kan jo ikke stå af sig selv, vel?  

Kvinde 2:  Næh, det kan det vel ikke…  
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Pianisten: Morsom historie… Faktisk er det ikke så længe siden, jeg var ude at 
optræde. Da klappede stativet simpelthen sammen midt i det hele. 
Du kan ellers tro, at det hele røg til jorden med et brag. BUM! Siger 
jeg bare…  

Kvinde 2:  Åh nej!  

Pianisten: Jo, men der skete ikke noget alvorligt. Vi fik det hurtigt banditten op 
at stå igen, og så fortsatte jeg, som om intet var hændt. Det grinede 
vi meget af den sommer… Kirsten og jeg.  

Kvinde 2: Kirsten? (Bladrer febrilsk i notaterne) Jeg har altså ikke hørt om… Kir-
sten.. 

Pianisten: Bare rolig. Kirsten optræder ikke. Kirsten er min kone. Gift i 35 år, 
hvad siger du så?  

Kvinde 2: Øh… Tillykke? 

Pianisten: Tak skal du have.  Ja, hun insisterer på at være med, når jeg optræ-
der. Hun er også en stor del af firmaet.   

Kvinde 2:  Er hun det… javel…  

Pianisten: Ja, da. Hun hjælper med at slæbe udstyret. Jeg har haft lidt proble-
mer med ryggen. Det er lænden, der driller…  Det ER altså heller ikke 
helt let at slæbe rundt på sådan et monstrum…  

Kvinde 2: Nej, det kan jeg forestille mig…Eller, jeg prøver faktisk at lade være…  

Pianisten: Og så har Kirsten selv spillet på det i mange år. Hun ved præcis, 
hvordan det fungerer. 

Kvinde 2:  Javel…  

Pianisten:   Men bare rolig. Hun blander sig aldrig, når jeg optræder.  

Kvinde 2:  Det var da godt… 

Pianisten:  Ja, og så er Kirsten altid sød til at komme med mad og drikke under-
vejs…Du ved: Uden mad og drikke duer helten ikke,,,  

Kvinde 2:  Mad og drikke? Jamen hvor længe varer din optræden? 
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Pianisten:  Ja, typisk er det en fire timers tid.   

Kvinde 2:  Fire timer? 

Pianisten: Ja, men det kan godt være længere – når først Mr. Swing King folder 
sig ud.  

Kvinde 2:  Åh gud, du folder ikke noget ud nu, vel?  

Pianisten: Jeg havde da forberedt en lille demonstration. De ringer, jeg Swin-
ger…  

 (Manden er på vej til at hente keyboardet)  

Kvinde 2:   Det tror jeg virkelig ikke, vi har tid til.  

Pianisten: Men jeg kan bare droppe forspillet og gå direkte til de særlige øn-
sker.  Har du nogen favoritter.  

Kvinde 2: Nej… Ellers mange tak. Jeg tror simpelthen ikke, vi har råd til under-
holdning i år. Du ved, finanskrisen og alt det der…  

Pianisten:  Det var da ærgerligt. Jeg fik jo slet ikke vist dig noget, af alt det, jeg 
kan… 

Kvinde 2: Jeg har set og hørt rigeligt, tak. Jeg har en temmelig god fantasi. 

Pianisten:  Jamen så siger jeg tak… Åh, en sidste ting.  

Kvinde 2:  Ja?  

Pianisten: Kunne du eventuelt give mig en hånd med at bære kalorius ud til bi-
len.? Du ved – lænden... 

Kvinde 2: NEJ! Jeg vil ikke hjælpe dig med at bære noget som helst, din gam-
le, sjofle gris. Forsvind!  

(Kvinde 1 kommer ind på scenen igen - denne gang med krøllet bluse, røde kinder og 
uglet hår)  

Kvinde 2 :  Ved du hvad. Jeg er bange for at vi ikke får nogen stripper i år.  

Kvinde 1:  Det gør ikke så meget, Johanna. Du bliver helt vild med den pianist, 
   jeg lige har hyret. 


