
Møde i Etnisk Rod 

 
Denne sketch er © 1996 Jørgen Sørensen. Den må IKKE fremføres uden min 

skriftlige godkendelse.  

Mail address is at http://www.jososoft.dk/teater/numre.htm 

 
Vi overværer et møde i Etnisk Rod.  

 

Deltagerne er medlemmerne af Rodet:  

Thai: En ung, men lidt slidt thailandsk pige  

Tyrk: En midaldrende tyrkisk mand (formand for rodet)  

Sort: En meget viril ung mørk/sort mand (neger ??)  

og som gæster til mødet:  

Mand: En dansk midaldrende mand af bodagatypen (hængevom, lad ...)  

Kvinde: En bornert dansk kvinde  

Ung: En meget viril ung dansk mand  

Medlemmerne af Rodet taler med deres hjemlands accent.  

 
 

Tyrk: Som formand i Etnisk Rod, vil jeg gerne byde velkommen til dette mødet i 

Rodet. Vi kun ha et punkt på mødet i dag: En henvendelse fra Minoritetsrådet - 

hvordan overlever det truede danske race?  

(Thai+Sort nikker medfølende).  

Tyrk: Og som præsentanter for minoritet har jeg indkaldt medlemmer fra tre typiske 

danske foreninger.  

Sort: Yea, man, vi sku' gerne ha' de der hyggelige minoriteter til at overleve  

(Gæsterne nikker samtykkende).  

Tyrk (henvendt til de danske gæster): Kan ikke I repræsentere jer selv ?  

Mand: Jeg kommer fra ABF  

Sort (kikker sig forundret på manden, han ligner ikke sportstypen og udbryder 

vantro): AGF ??  

Mand (irettesætter): Nej, sgutte AGF, men ABF - Aktive til Bodegakulturens Fremme  

(Rådsmedlemmerne nikker)  

Kvinde: Jeg er formand for SMS  

Thai (interesseret): Det være noget med SM ...???  

Kvinde (indigneret): Må jeg være fri. SMS... Soft Men's Society - altså de Bløde 

Mænds Forening  

Tyrk (forundret): Du kvinde være formand for forening for mænd ??  

(Kvinden nikker)  

Ung: Jeg kommer fra SUF - Sex Uden Faderskab  

Tyrk: Nej, det være ikk så godt  

Ung (med frækt glimt i øjet og stemmen): Åh du, det går nu fint nok !!  

Tyrk (rømmer sig): I vor indbydelse vi nævne tre emner, som måske kan være årsag 

til truslen mod det danske races overlevelse: Fysik - Motivation - Ansvarlighed (ser 

på gæsterne) Har I noget at sige til det ??  

Kvinde (hændervridende og forklarende): Fysikken... Ja, det er ... kan være et 

problem. Der er nogle ... mange af vore medlemmer, der har lidt svært ved .... at .... 

få .....  

Sort (afbryder): They are too soft - alt for bløde. Det kniber med at få værktøjet på 

højkant, yea ? (antyder størrelse og retning på "værktøjet").  
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Kvinde (forlegen): Ja, det kniber lidt ... potensen  

Sort: Det kræver masser af øvelse, yea, man !! (springer ud på gulvet og 

demonstrerer nogle hoftevridende øvelser med underlivet). That's the way !  

(Kvinden og manden ser med en blanding af vantro og forargelse på ham)  

Tyrk (afbryder): Ja tak, tak...vi set nok !  

Thai: Ja, men det være øvelse, der ska' til ... jeg kende det fra mit arbejd.... min 

virksomhed  

Tyrk: Vi måske ha' de danske mænd i lidt bedre form. Men motivationen ? (ser sig 

omkring)  

Mand: Ja, jeg giiijer sgu' ik' det fis... jeg vil hel're ha' en bajer - eller to  

Tyrk (ryster på hovedet): Den spiritus ikke godt  

Mand: Når jeg kommer hjem fra værtshus - så er hun fa'me sur. Det er sgu' ikke 

spiritussen - jeg ka' sgu' sagtens - hvis jeg gad - hun er bare så sur, men ....  

Thai (afbryder): Og så du være sur ...  

Mand: Ja, jeg bli'r eddermame sur - og så råber hun "gamle sut". Ét er, at hun kalder 

mig gammel - det er sgu' Ok - men at hun vil ha' mig til at sut' - der trækker jeg 

sgu' grænsen  

(Kvinde er besvimelse nær)  

Tyrk (rømmer sig): Ja, jeg selv gå meget på cafe og drikke kaffe - min kone aldrig 

sur - jeg aldrig sur - så vi ha otte børn... og lille ny på vej  

(Kvinde stadig besvimelse nær)  

Tyrk (henvendt til den unge mand): Du, unge mand, du ikke ha' problemer med .. 

(peger nedad) og du ikke hel're sidde på værtshus ??  

Ung: Naj, naj, du, jeg kan godt det der... Det ka' du tro ....  

Sort: Men ingen børn, man ??  

Ung: Nej, du. Det er sgu' for besværligt, du. Kone, småbørn, bleer ...  

Thai (interesseret): Så du have lyst til sex ?  

(Kvinde stadig nær besvimelse)  

Ung: Ja, ja ... og jeg får sgu' osse hva' jeg ska' ha' ... Der er så mange forsømte 

kvinder her i byen .... de vil jo også ha' lidt på den ....  

(Mand og kvinde vågner lidt op og lurer på ham).  

Ung: Ja, der er mange bløde mænd, der ikke ka' .... og mange, der ikke gider... Det 

lever jeg godt af ... Jeg mener, naturen kræver jo sit ... osse ved kvinderne ...  

(Mand og kvinde er ved at rejse sig).  

Thai: Så vi være i samme branche ...  

(Mand og kvinde falder over den unge, skælder ud på ham og slår ham. Det udvikler 

sig til slagsmål, den unge flygter med manden og kvinden i hælene, mens det lyder): 

Så'n en tølper .... Jeg ska' fame lære dig .... Sådan noget griseri .... Ungdommen nu 

om dage ...  

Tyrk (ryster på hovedet): Der altid være ballade med de minoriteter... De aldrig 

være enige om noget ...Bandekrige (ryster på hovedet). Den danske kultur være 

meget mærkelig ...  

(De andre nikker samtykkende).  

Tyrk: Men så må vi jo gøre noget for dem.  

(I munden på hinanden begynder idéerne at komme):  

Sort: Mer' fysisk træning, hofte, bækkenbund ...  

Tyrk: Vi spørre AOF om en kursus ...  

Thai: Ja, det være dejligt  

Tyrk: Og alkoholafvænning  

Tyrk: Bedre skolegang. De ska' lære ansvar.  

Sort: Hvis vi nu isolerede dem i én del af byen, så var det nemmere at styre  

Thai: Og egne busser med danske kontrollører - meget go' idé  

Tyrk: Vi har vist nok nu. Vi aflevere rapport til indenrigsminister Birte Black. Det 

være meget vigtigt at undgå indvandring fra fattige lande. Så vi holde liv i danske 



minoritet. De tjene mange penge til skattevæsen.  

 


