
Tolken. 
En tolk, en læge og en familie af udenlandsk herkomst evt arabisk. Publikum gøres opmærksom på at at det 

som tolken oversætter vil forgå på dansk for at lette forståelsen hos publikum. Tolken kan evt tale med 

københavnsk brodialekt til lægen og med udenlandsk accent til de pårørende. 

 

Lægen kommer ind på scenen sammen med tolken. 

Lægen: Nu er det sådan at du kan oversætte det jeg siger til de pårørende helt korrekt ikke sandt. 

Tolken: Jo selvfølgelig jeg er specialist. 

Lægen: Godt godt så lad os få dem ind. 

En udenlandsk familie kommer ind på scenen. 

Lægen: Ja goddag jeg har indkaldt jer til en samtale omkring Ali ben Hussein. Jeg kan forstå han er din 

(henvendt til manden) bror. 

Tolken: Det er drejer sig om Ali din bro` 

Lægen: Værsgo at tage plads. 

Tolken: SÆT JER 

Lægen: Jeg må desværre sige at det er muligt at Ali har MRSA også kaldet svinepest. 

Tolken: Det er Umuligt at Ali kan have en mercer. PESTSVIN. 

Familie: ( Meget chokeret) Bror: Hvorfor siger du det, er det meget alvorligt. 

Tolken: (til lægen) Er det dit alvor 

Lægen: Ja nu skal vi lige have blodprøverne og så må vi se hvad de viser. Men jeg tror ikke at der er nogen 

tvivl. 

Tolken: Vi ta`r hans blod og viser det til alle, så er der ingen tvivl. 

Familien ( konen og evt børn begynder at græde) bror: (rystet og rørt) må vi besøge ham. 

Tolken: Må vi besøge ham. 

Lægen: Nej desværre vi er nød til at holde ham i isolation i nogen uger, da sygdommen kan værre smitsom. 

Tolken: Han er i isolation i nogle uger, så vi kan snitte i ham. 

Lægen: vi må se hvad vi kan få ud af blodprøverne og så må vi medicinere der fra. 

Tolken. De vil se hvad de kan få ud af ham ellers må de medicinere ham, så han indrømmer alt. 

Famillien: ( græder og er chokkeret) 

Lægen: I kan være ganske rolige han er under kyndig behandling, og så får han god mad her på sygehuset. 

Så vi håber han snart kan blive rask og komme hjem igen. 



Tolken: Han får en ”SÆR” BEHANDLING og masser af BACON og så vil han blive sendt hjem igen TIL SIT EGET 

LORTELAND. 

Familie: (Græder og løber ud af scenen bange og chokeret) 

Lægen (Til tolken) Det tog de meget tungt. Nå men tak for hjælpen Rasmus Paludan, det klarede du fint. 

Tolken giver lægen hånden ” tak tak ”og går små grinene ud. 
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