
Revytekst lille sketch 

Biludlejning: 

En biludlejer og en bedemand møder hinanden midt på scenen. 

Bedemand: goddag hr….øh  

Biludlejer: Hansen 

Bedemand: Hansen. Ja velkommen til. Jeg har hørt at det er Dem der har købt det nedlagte autoværksted 

ved siden af min bedemandsforretning. 

Biludlejer: Tak, det er korrekt det er mig. (Og de hedder, siger biludlejer lidt overlegent) 

Bedemand: Åhh  ja selvfølgelig. Lindager jeg er bedemand lige inde ved siden af. Øhh ja jeg vil gerne spørge, 

om det stadig kan lade sig gøre at jeg har min rustvogn parkeret inde hos dem, de ved lige ved gavlen på 

min forretning, ja af og til er der en kiste i den. Øhh tom naturligvis. Altså kisten er tom, det er ikke ham der 

ligger i den.  

Biludlejer: Det skulle også være mærkeligt at de kun havde kunder der hed Tom, medmindre det er den 

samme der dør hele tiden. Men de kan godt få lov til at parkere Deres rustvogn der, så kan den komme til 

at holde ved siden af alle de andre rustne-vogne. (let grinende) 

Bedemand: Øhh andre, så vidt jeg ved er jeg den eneste Bedemand her i byen. 

Biludlejer: Jo men det kan være det går hen og bliver en lukrativ forretning for dem. Jeg vil etablere en 

biludlejning. 

Bedemand: Det lyder da spændende. 

Biludlejer: Jo men inden du synes det lyder alt for spændende. Så vil jeg udleje gamle brugt biler, som jeg vil 

sætte i stand og leje ud. Så hvis din rustvogn en dag er til service så kan du bare komme ind til mig og leje 

en gammel kassevogn. 

Bedemand: arrh Tak men det vil nok ikke være etisk korrekt. 

Biludlejer: jo den dag min svigermor dør, må du meget gerne låne en gammel kassevogn. Det vil være etisk 

korrekt for mig, du må låne den Gratis. 

Bedemand: Men nu siger de lukrativ, på hvilken måde skulle det blive en lukrativ forretning for mig.? 

Biludlejer: 2 ting for det første er nok nogle der ikke overlever efter at have lejet noget gammelt rusten lort 

hos mig. For det andet, du ved der hvor du vil have parkeret din rustvogn, lige op over der skal jeg have et 

stort skilt. 

Bedemand: Nå vil du det, hvad skal der stå på det? 

Biludlejer: LEJ ET LIG. 

Biludlejer går ud af scenen med bedemanden lige efter som siger hov hov vendt. 
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