
Computerproblemer. 
Af Bengt Schotte. Bearbejdet af Jørgen Sørensen 
 
En kvinde sidder ved en computer med en vase med blomster stående på computerskærmen, og med 
en telefon i nærheden af sig. Hun ryster på hovedet.  
 
 
Nej nu laver det skidt problemer igen, og det er ikke første gang. Nu ringer jeg altså til hotline-
servicen, så må de altså hjælpe mig. (Tager telefonen og trykker et nummer) 
 
(En stemme i højtaleren kommende uden for scenen siger) 
(STEMME) God dag, det er hotline, mit navn er Peter Pixel. Hvad kan jeg hjælpe med? 
 
Ja goddag mit navn er fru Pedersen. Jeg sidder her og har et problem med min computer. 
 
(STEMME) Hvilket problem har de fru Pedersen? 
 
Jo der mangler en tast på mit tastatur! 
 
(STEMME) Hvilken tast mangler de fru Pedersen.? 
 
Det er den der ÆNIKI tasten, der mangler 
 
(STEMME) Hvad skal de bruge den til fru Pedersen. 
 
Programmet siger at jeg skal bruge den. 
 
(STEMME) Hvad er det for et program om jeg må spørge? 
 
Det ved jeg ikke, men det skriver, at jeg skal trykke på ÆNIKI tasten. Og den ka' jeg altså ikke 
finde. 
  
(STEMME) Hvad står der på deres skærm, fru Pedersen. 
 
Der står IBM. Med store bogstaver. 
 
(STEMME) Nej, nej. Hvad står der PÅ skærmen? 
 
Der står en blomstervase. 
 
(STEMME opgivende) Javel, ja! 
 
Med roser. Røde roser. 
  
(STEMME) Ja, tak. Jeg mener hvad står der på selve skærmen? 
 
Nå, billedet..   
 
(STEMME) Ja, fru Pedersen. Læs for mig nøjagtig hvad der står på billedet. 
 
Nå sådan (STAVER) P-r-e-s-s   a-n-y   k-e-y   t-o   c-o-n-t-i-n-u-e 
 
(STEMME) Nå sådan de mener ANY KEY tasten. Din computer taler engelsk. 



 
Nej den gør ikke! Når den siger noget hyler den bare. 
 
(STEMME) Tryk på en tast fru Pedersen 
 
Bare en eller anden? 
 
(STEMME) Ja, ja... bare en eller anden 
 
Nu fungerer det søreme. Det var altså ÆNIKI tasten. Det kunne man godt have skrevet på den. Nå, 
men nu kan jeg afslutte dette program. 
  
(STEMME) Ja først er de nødt til at gå ud 
 
Godt, vent lige et øjeblik. (styrter ud af scenen) 
 
(STEMME) Nej, nej bliv ved telefonen fru Pedersen... fru Pedersen. HALLO HALOO. 
 
Så er jeg her igen. Hvorfor skulle jeg gå du, jeg kunne ikke høre dig ude på gaden? 
 
(STEMME) De skulle altså ikke været gået ud på gaden, jeg ville bare have dem til at lukke 
vinduet. 
 
Hvorfor sagde du ikke bare det med det samme. Vent lidt. (styrter ud af scenen igen) 
 
(Lille pause) (STEMME) Fru Pedersen for fanden Hallo Hallo 
 
Nu er jeg her igen, skal jeg også lukke dørene? 
 
(STEMME opgivende) Nej, nej fru Pedersen, det jeg ville have dem til at gøre var at lukke 
programmet, men jeg tror det er bedre at de trækker stikket ud. 
 
Mener du ...? 
 
(STEMME endnu mere opgivende) STOP, STOP, STOP... Fru Pedersen det var bare min spøg. 
 
(Fru Pedersen trækker strømstikket ud) 
 
Så nu er det klaret. Stikket er trukket ud.  
 
(STEMME) Og sluk så også telefonen. 
 
Hjælper det også? 
 
(STEMME på randen af sammenbrud). Ja... meget endda...   
 
(Fru Pedersen slukker telefonen) 
 
Altså de hotline-folk er ikke meget bevendt, jeg fandt alligevel ikke ud af hvad ANIKI er for en tast.  


