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Fler sketcher

Konferensrum med liten scen. En kvinna och en man, båda i yngre medelåldern,
sitter på stolar på scenen. De har varsin mikrofon i handen.
Nedanför scenen är femton stolar uppställda i tre ordentliga rader. Fem
personer sitter i publiken.
Mannen på scenen pratar i mikrofonen som egentligen inte behövs. Åhörarna
sitter tillräckligt nära för att höra honom.
MANNEN PÅ SCENEN (högtidligt)
Välkomna allihop till vår lilla frågestund. Vi kallar den ”Socialstyrelsen svarar på
frågor om din kropp”, jag heter Bengt Lokrova, och bredvid mig här sitter (han
gör en gest mot kvinnan i stolen bredvid) min kollega och ryggexpert Sara
Mattsson.
Sara ler artigt
Ett slamrande hörs mot dörren som öppnas en aning. Någon försöker ta sig in.
BENGT (ler överseende mot åhörarna)
Någon är visst på väg in.
BENGT (talar extra nära mikrofonen för att den nyanlände ska höra. Högtalaren
skränar.)
Ja, kom in bara. Välkommen!
Dörren öppnas igen, med viss möda. En man pressar upp den med en
skrymmande resväska och klämmer sig genom dörröppningen. Förutom
resväskan har han en rejäl axelremsväska hängande över axeln och den fastnar
i dörren. Han rycker i den och lyckas ta sig in i lokalen.

BENGT (fortsätter med sin mikrofon och låtsad vana)
Välkommen. Du har kommit till Socialstyrelsen svarar på frågor. Varsågod att ta
en plats.
SARA (rättande, vänd mot Bengt)
”Socialstyrelsen svarar på frågor … om din kropp.”
BENGT (himlar lätt med ögonen)
… om din kropp, just det. Socialstyrelsen svarar på frågor … om din kropp.
Mannen dunsar ner väskorna mitt framför scenen och sätter sig. Han sitter
närmare än någon annan och flyttar bestämt stolen så nära som möjligt.
MANNEN (tittar med bister min snabbt på medåhörarna)
Har ni börjat?
BENGT (ryggar tillbaka lite av mannens närhet)
Nej, vi börjar nu.
Bengt vänder upp blicken mot samtliga och tittar nyfiket på mikrofonen
BENGT
Socialstyrelsen svarar på frågor, det är ett ganska nytt initiativ där vi bjuder in
allmänheten till dessa möten.
SARA (spänner ögonen i Bengt)
… om kroppen. Utelämna inte de orden.
BENGT
Ja ja, om kroppen.
SARA
Du utelämnade dem sist också. Jag förstår inte.
BENGT (skrattar osäkert och vänder sig mot publiken, hoppas på medhåll)
Det är ju så långt att säga, haha!
Ingen i publiken reagerar
BENGT (harklar)
Nåväl, Socialstyrelsens initiativ har visat sig populärt. Vi har svarat på frågor om

allt möjligt och det är just det som är poängen, ingen fråga är fel. Ni kan fråga
vad ni vill.
SARA (tjurigt. Hon är uppenbart störd över sin kollegas brist på respekt för
frågestundens temalydelse.)
Just det, så vem vill börja?
MANNEN MED VÄSKORNA (sträcker snabbt upp handen)
Jag har en fråga!
SARA
Ja?
MANNEN
Hur många porer har man på en skinka?
Bengt och Sara rycker båda till, förvånade över frågan. Bengt hämtar sig snabbt
och lägger sig till med ett förstående leende.
BENGT
Varför undrar du det?
MANNEN (kort och aggressivt)
Behöver jag förklara? Sa ni inte precis att man kunde fråga vadsomhelst?!
BENGT (skrämd)
Jo … naturligtvis … men kan du utveckla frågan lite?
MANNEN
Utveckla? Vad finns det att utveckla?
BENGT (återhämtar sig)
Jag menar, är det något specifikt problem du vill lösa genom att få svar på den
frågan? Har du t.ex. bekymmer med huden … där?
MANNEN (förnärmat)
Jag har len hud på skinkorna.
SARA (med ett liknande, förstående leende)
Om du kunde ge oss lite mer om anledningen till frågan kanske vi kan hjälpa
dig.

MANNEN (suckar otåligt)
Ja, ok, min fru brukar smörja in mina skinkor och ryggslut och jag kan ibland få
andnöd. Vi tänkte att oljan kanske täpper till porerna och att just skinkorna har
stort behov av att kunna andas.
Bengt och Sara smälter informationen en stund. Ingen av de resterande
åhörarna verkar reagera.
BENGT
Jaha? Ja, jag vet faktiskt inte hur många porer … på en skinka.
SARA
Inte jag heller, men allmänt kan man säga att man bör undvika alltför mycket
tilltäppande av porer.
MANNEN (missnöjd)
Har ni inte räknat porer på olika kroppsdelar?
BENGT
Sådan forskning finns säkert. Vi känner bara inte till det exakta antalet. Det
beror ju på kroppstyp också, tänker jag.
MANNEN
Du menar om man har stora eller små skinkor?
BENGT
Ja, t.ex.
MANNEN
Vad mer finns det förutom storlek?
BENGT
Ja, olika hudtyper, det kan jag tänka mig.
MANNEN (fundersamt)
Jag har len hud. Har det betydelse?
BENGT
Jag känner faktiskt inte till …

MANNEN (avbryter)
Så du bara slänger ur dig de här sakerna, utan att veta?!
BENGT (skrämd igen)
Såja, jag försöker bara hjälpa.
MANNEN (muttrar)
Jag trodde ni var experter. Inte att ni skulle sitta och spekulera fritt om saker ni
inte känner till.
Bengt och Sara är illa till mods. Några i publiken nickar medhållande medan
mannen med väskorna kritiserar. Stämningen är inte harmonisk.
SARA (inställsamt)
Tack för din fråga i alla fall. Om du ger mig din emejladress kan jag undersöka
saken och återkomma till dig.
MANNEN
Nej du. Jag vill inte hamna i nåt register. Vi har väl rätt till vår anonymitet på
det här mötet, eller! Eller sitter ni och för anteckningar?!
BENGT OCH SARA
Nej, absolut inte. Du är här helt anonymt.
BENGT (svagt röd i ansiktet)
Vi kan väl gå till nästa fråga, någon?
Ingen räcker upp handen utom mannen med väskorna.
MANNEN
Jag har en fråga!
SARA (försiktigt)
Ja?
MANNEN
Har stora bröst fler porer än små?
BENGT (försöker uppträda professionellt men är uppenbart generad)
Jag antar att du brukar smörja in din frus bröst?

MANNEN
Det har du inte med att göra. För du anteckningar, din stolle?!
BENGT (rädd, höjer händerna avvärjande)
Nej, nej.
MANNEN (mycket aggressiv)
Ni kommer … låt mig gissa, ni vet förstås inte! Och frågan måste jag förklara?!
SARA
Såja, lugn där.
Resten av åhörarna visar tydliga tecken på irritation över värdparets hantering
av frågorna.
MANNEN
Ok, så svara då! Har stora bröst fler porer än vad små bröst har, ja eller nej!
BENGT (sträcker på sig och talar nära in i mikrofonen)
Ja, de har fler. Så, är du nöjd nu? Kan vi ta en lite mer normal fråga kanske?
SARA (Vänder sig mot Bengt)
Har de? Fler porer? Det är väl inte säkert?
BENGT (nickar)
Jo, det tror jag. Det är ju mer hud ju.
SARA
Ja, du har kanske rätt.
Tystnad i lokalen. Mannen med väskorna betraktar dem kritiskt och resten av
publiken är sur.
BENGT
Någon annan som har en fråga.
En kvinna i sextioårsåldern sträcker upp handen.
KVINNAN (bistert)
Ni där på Socialstyrelsen, ni kanske vill berätta vilka frågor ni vill och kan svara
på?

Bengt och Sara ler osäkert
SARA (betryggande)
Ställ din fråga du. Jag är säker på att vi kan svara.
KVINNAN (ler)
Ok. Vad sägs om den här?
Bengt och Sara sitter på helspänn i väntan på kvinnans fråga.
KVINNAN
Hur många porer har en navel?
Bengt och Sara sitter förstummade. Kvinnan börjar skratta hjärtligt och snart
gapskrattar hela publiken och går.

Slut

