
TØMMERFLÅDEN 2019 

To pers kommer ind på scenen - en fra hver side. De mødes på den traditionelle “nu 
skal vi i gang med en tempo-sketch”-måde. Den ene veloplagt, den anden noget 
mere modvillig:  

FLM: Der sidder fire mand på en tømmerflåde. 

NN: Nej, helt ærlig. Ikke nu igen. Den sketch er simpelthen for fladtrampet. 

FLM: Nej, den er helt ny. Eller i hvert fald fra sidste sommer. - Der sidder fire mand 
på en tømmerflåde … 

NN: Come on, hvis den er fra i år, hvorfor så fire mænd? Det er da håbløst 
gammeldags. Der er 59 køn at vælge imellem. Tag dog en af hver. 

FLM:  Så stor er den tømmerflåde altså heller ikke. Men nu er de altså nu engang 
mænd. 

NN: Det bestemmer du da selv! Det kan være en lesbisk kvinde og en mand, der 
identificerer sig selv som en kanin med downs syndrom og en dragqueen og så 
Thomas Blachman, hvad HAN så egentlig er? 

FLM: Det ved jeg ikke autoseksuel, tror jeg. Men det er altså ikke mig, der har sat 
dem ud på den tømmerflåde. 

NN: Hvem har så gjort det? 

FLM: Det er jo det, der er det sjove, det er det, der er det morsommme! Det viser 
sig ….  Det har vælgerne!  

NN: Hvorfor har vælgerne sat dem ud på den tømmerflåde? 

FLM: Det er der altså utroligt mange gode grunde til. 

NN: Jamen hvem er de fire mænd? 

FLM: Det er Liberal Alliances nye folketingsgruppe. 

NN: Er joken så at de ikke kan synke dybere? 

FLM: Nej, nej - der er mange eksempler på, at det kan de sagtens. 

NN: Jamen hvad er joken så? 



FLM: Joken er at de er blevet uvenner om, hvordan de kommer tilbage i havn. 

NN: Hvorfor det? 

FLM: Fordi de to af mændene bare vil lade markedet styre, mens de to andre vil 
følge en stram kurs. 

BEGGE: Hep! 
------------------------ -------------------- -------------------  

 (VÆR FORBEREDT PÅ MÅSKE OGSÅ – MED PAPIR I HÅND! -  AT SIGE DIALOGEN 
MED FLM-REPLIKKER) 


