De Danske Radio Spejdere
Roller: Tv-vært: Atle

BS: Esther C

Spejder 2: Emma

Bubber:  Amy

Spejder 3: Frida

Vært på Versus(Jacob):

Gamle mand: Asbjørn

Lindberg:  Lilje

Tim: Elvira

Blachman:  Runa

Blomsterberg: Lilje

Remee:  Johannes

Inge: Runa

Sømandsrøven:  Elvira

Jette:Esther C

Trucker Lars: Maiken

Gunner: Alissa

Nicolaj: Villads

Danser 1:

Jørgen: Asbjørn

Danser 2: Nikoline

Muhammed:  Morgan

Dommer(Brit): Maiken

Vært på Sporløs:  Alissa

Vært på Vild med dans: Esther N

Rikke: Klara

Intro: af TV-værten
Godaften, i dag er det d. 3 december. I dag er det 1 år siden at Danmarks radio gik konkurs pga.
mangel på tv-licensbetalere. Dette fik Det Danske Spejderkorps til at opkøbe kanalerne og DR-byen
for 100 kr. og en pakke tudekiks, og ændret navnet til DRDDS, De danske radio spejdere. Siden da er
DR-byen blevet vedligeholdt ved brug af rafter, sisal og gaffatape. Produktionen af programmerne
blev uddelt til de forskellige spejdergrupper, som hver fik tildelt en uge af gangen. I denne uge er det
4. Hvidovre søspejdergruppe, som står for produktionen. Men først til de aktuelle nyheder…
Forskerne indenfor spejder teknologi har udviklet verdens første vindvender, men desværre blæste
den væk.

Scene 1: Stuen
Gammel mand sidder i lænestol og ser på Tv’et.
Gammel mand: Sikke noget pis. Hvad blev der af de gode gamle shows som ”Polle fra snave” og
”Bonderøven”. Hvorfor gider den møjspand ikke at virke.(hamre på knappen, der skifter kanal)
*ZAP*
Spejder 2 og 3 kommer ind i Tv’et.
Spejder 2: Undskyld? Hey, Undskyld? Har du set Victhor? Har du?
Gammel Mand: Hov, hvem er du? Og hvad laver i i mit TV?
Spejder 3: Der er nogen der har taget mit liggeunderlag. Ved du, hvor det er?
Gammel mand: Undskyld hvad, hvem er I?
Spejder 2: Jeg hedder ......., og har du set Victhor?
Spejder 3: Jeg hedder ........, og har du set mit liggeunderlag?
Gammel mand: Hvem er Victhor?
Spejder 2: Det er vores voksen.
Gammel mand: Hvordan er I kommet der ind?
Spejder 3: Det ved vi ikke. Vi hørte ikke efter.
Spejder 2: Hvornår hørte vi ikke efter?
Spejder 3: Det ved jeg ikke.
Spejder 2: Men ved du, hvor Victhor er?
Gammel mand: Nej, men har I prøvet de andre kanaler?
Spejder 3: Kan du ikke følge os videre?
Gammel Mand: Nej, jeg kan sgu ikke komme ind, men jeg kan zappe for jer.
Spejder 2: Jo mange tak.
Gammel mand: (læner sig fremad og zapper)
*ZAP*
Lys sluk

Scene 2: Den store grøddyst.
(Spejder 2 og 3, Tim, Blomsterberg, Gunnar, Inge og Jette.)
Lys tændes, og Tim Vladimir, Blomsterberg, Gunnar, Inge og Jette starter på scenen. Deltagerne står
hver med en gryde. Spejder 2 og 3 står forvirrede ved siden af.
Tim: (starter allerforrest på scenen nede på det ene knæ med 2 kg havregryn i hænderne.)
Grød! Havregrød! I mange år har spejderne levet kun af havregrød, og har været den eneste
morgenmadsret i DRDDS-byens kantine. Nå men velkommen tilbage, kære deltagere, i har nu haft 13
min til at lave jeres havregrød. Og nu skal dommeren se jeres resultat
Blomsterberg: Den perfekte havregrød er noget kun de mest erfarne spejdere kan mestre. Gunnar,
må jeg se din.
Gunnar: Ja jeg tænkte at min grød skal være noget for alle, så jeg har sørget for at der kun er
han-havre i min grød. Og tilføjet alle regnbuens farver som en støtte til DSB.
Spejder 2: Mener du ikke DRDDS?
Gunnar: Nej, det tog er kørt.
Blomsterberg: Jeg synes; den her har en god krumme, men det pirrer mine øjne, at mussen her ikke
har sat sig. Nå Inge din tur.
Inge: Ja, jeg har lavet min grød, som jeg plejede at lave den for alle sømændene på bølgen blå, når
de kom i havn, efter at det havde blæst en halv pelikan.
Blomsterberg: Ja, denne her grød har en særdeles god konsistens. (smager) Mmm jeg har aldrig
smagt en så god havregrød, siden dengang da jeg var søspejder. Men jeg synes, den mangler noget
kærlighed. Nå Jette din tur.
Jette: Ja, altså det gik ikke lige, som jeg havde regnet med, og havren var ikke så god. Ja, og så fik jeg
fyldt skraldesækken op med misforsøg.
Blomsterberg: Ja, det der er uspiseligt. Dur ikke, næste. Og hvem er i?
Spejder 3: Vi har ikke lavet nogen grød, men vi har noget roulade i svøb i overskud fra i går.
Blomsterberg: (smager) Mums her. Farven er perfekt, smagen udsøgt og konsistensen utrolig dejlig.
Tim: Nå Blomsterberg? Hvem har vundet?
Blomsterberg: Det bliver disse 2 unger med deres roulade i svøb. Tillykke. I har vundet opvasken.
Spejder 2: Undskyld Gamle men kan du ikke sende os videre?
*ZAP*
(Lys sluk)

Scene 3: Vild med jungmand dans.
(Spejder 2 og 3, danser 1 og 2, vært i Dans, dommeren Britt Bendixen)
Alle starter på scenen. Spejder 2 og 3, og Danser 1 og 2 starter i formation, med danserne forrest.
Britt Bendixen sidder langs siden.
Vært: Velkommen mine damer og herrer til aftens vildeste show. Velkommen til Vild med
jungmandsdans! (vent på bifald) De første deltagere er klar, lad os starte.
(Jungmandsdans bliver spillet for 1 runde)
Vært: Smukt, smukt. Hvordan synes I selv det gik?
Danser 1: Jo, jeg synes, det gik godt. Vi har også øvet os siden forårsklargøringen.
Danser 2: Jeg synes god,t at mine hofter kunne have twerket noget mere.
Vært: Hvad med jer to?
Spejder 2: Vi gjorde bare, hvad Victhor har lært os. Har du set Victhor?
Spejder 3: Ja, vi er trænet i, at kunne danse i søvne. (gab) Har du set mit liggeunderlag?
Vært: Nej, det har jeg ikke. Men lad os nu høre Britt Bendixens dom. Hvad synes du, om de to
dansere?
Britt Bendixen: Det gik jo meget godt, men jeg savner lidt, at I giver mig føllelsen af, jeg er med i
selskabet. Og så kunne der godt skrues lidt op for de hofter. Det blir et lille 8-tal fra mig.
Vært: Det gik da fint, men hvad med de 2 spejdere?
Britt Bendixen: Det synes jeg sørme i klarede godt. Det er fantastisk at se unge mennesker gå op i
deres motorik på sådan en fabelagtig måde. Jeg er vild med det. Det blir et stort 10-tal fra mig.
Vært: Tillykke, i går videre til finalen, “Jungmandsdans til døden”.
Spejder 2: Ej, det orker jeg ikke.
Spejder 3: Hey gamle, gider du zappe videre?
*ZAP*
(lys slukkes)

Scene 4: Versus.
(Spejder 2 og 3. BS og Bubber, og vært)
Alle starter på scenen. Spejder 2 og 3 står ved et bålfad, og det samme gør Bubber og BS. Vært står
lidt længere fremme.
Vært i versus: Nå, er I klar til næste runde af versus? Er I klar til næste runde? I denne runde har vi på
den ene side 2 ulve og på den anden side har vi BS og bubber.
(Alle vinker ud til folket)
Vært: I denne runde går udfordringen ud på at lave et bål som brænder snoren over hurtigst muligt.
Det er ikke tilladt at løfte bålfadet eller noget som brænder. Det er hellere ikke tilladt at røre snoren.
Er i klar?
(alle nikker, undtagen bubber)
Bubber: Hvad mener du med at lave et bål?
Vært: 3...2...1...start
(Spejder 2 og 3 går i gang med at stable brænde op til snoren, og imens råber BS af bubber ang. hvad
han skal gøre)
BS: Kom så Bubber, tag noget papir og put det i bunden af fadet. Put så spåner rundt om avisen. Kom
så Bubber. Hurtiger. Tag så tændstikkerne.
Bubber: Jeg kan ikke finde dem. (Roder rundt i lommerne).
BS: Har du mistet dem?
Bubber: Undskyld, men gider du ikke godt være sød ikke at råbe af mig.
(spejder 2 klipper snoren hos dem over)
Vært: Og vi har en vinder! Igen vinder spejderne.
BS: Nu fik du os til at tabe igen, humf. (sætter sig ned og surmuler)
Spejder 2: (til værten) Har du set Victhor?
Vært: Nej, det har jeg ikke.
Spejder 3: Øv. Hey gamle, vi skal videre nu.
*ZAP*
(lys sluk)

Scene 5: Sømandsrøven
Ingen starter på scenen, og kendingsmelodien starter.
Sømand: (kommer ind på scenen med et bræt)
Velkommen tilbage til Sømandsrøven. I sidste uge viste jeg, hvordan jeg fik den gamle tyske
ubådsmotor til at virke på min 21 fods sejlbåd, og fik den til at kunne sejle med 11 knob. Men nu skal
I se. Jeg var nede i Hvidovre havn her i løbet af ugen, og der fandt jeg dette helt fantastiske stykke
træ (viser det frem), og nu undrer I jer sikkert over, hvad jeg vil bruge det til. Jo, nu skal I se. Først
tager jeg noget sandpapir og sliber det lidt. Så tager jeg noget lak og giver det et lag. Og wupti, så har
jeg 2 pagajer med bow-proppel. Flot hva’, men lad os nu gå videre...
(Spejder 2 og 3 kommer ind på scenen)
Spejder 3: Undskyld, men har du set mit liggeunderlag?
Sømand: Nej, det har jeg ikke, men hvis det er sådan et skumunderlag, så kan man lave utrolig
mange ting ud af det. som f.eks...
Spejder 2: Har du set Victhor?
Sømand: Nej, det har jeg ikke.
Spejder 3: Øv, nå vi må videre. Gamle gider du zappe.
Sømand: (snak hurtigt) Følg med næste gang, når jeg vil løfte “Titanic” kun ved brug af orange
flydemiddel.
*ZAP*
(Lys sluk).

Scene 6: X-factor
(Spejder 2 og 3 starter på scenen med Blachman, Lindberg og Remee. Lindberg står længst
fremme på scenen.)
Lindberg: Velkommen tilbage til finalen af Sø-factor, hvor vi kun har 2 deltagere tilbage. Og
vi skal starte med at høre Spejder 2 med sangen “Alle sømænd er glade for piger”.
Spejder 2: (synger første vers af “alle sømænd er glade for piger”)
Blachman: Stop! Stop! Undskyld, men hvad tror du, at du laver?
Remee: Kan du ikke høre, hvor godt det lyder?
Blachman: Godt?! Det lyder som bommen på Merlot i en dårlig vind.
Lindberg: Tak gutter. Vi går hurtigt videre til Spejder 3, som vil synge byens hotel.
Spejder 3: (synger første vers af “byens hotel”)
Lindberg: Ja, tak for det. Vi skal hurtigt videre, så jeg kan nå hjem og få et fodbad. Remee,
hvad synes du?
Remee: Jeg synes dine vokaler var helt perfekte. Du kan nå meget langt med dine talenter.
Måske endda få dit helt eget album.
Blachman: Stop. Stop. Er din mor her til stede? Hva? For så synes jeg ikke, hun har fortalt
dig sandheden. De bukser der passer bare overhovedet ikke til din trøje. Din mor skylder dig
en undskyldning.
Lindberg: Nå skal vi stemme? Jeg stemmer på Spejder 2.
Remee: Jeg stemmer på Spejder 3
Blachman: Jeg stemmer på mig.
Lindberg: Nå, det blev uafgjort. Har i nogle sidste ord, inden vi smider jer ud.
Spejder 2: Har du set Victhor?
Lindberg: Nej, det har vi ikke.
Spejder 3: Nå øv. Hey gamle, videre.
*ZAP*
(Sluk lys)

Scenen 7: Nyhederne
(Nyhedsværten sidder med spejderne på hver sin side)
Nyhedsværten: Breaking news: En gruppe søspejdere, som sejlede i mellem Dragør og
Malmø, opdagede olie i undergrunden, og er nu i gang med lænsepumper og spande for at
tømme oliefeltet. Hvordan spejderne vil transportere alt den olie, stiller vi om til vores
transport ekspert. Trucker Lars i Budapest.
Trucker Lars: Trucker Lars her.
Nyhedsvært: Trucker lars. Hvordan har spejderne tænkt sig at transportere alt den olie?
Trucker Lars: Jo, de har tænkt sig at fylde optier op med olien og ved brug af et langt reb,
trække dem ind til Amager Strand, hvor de ved hjælp af 122 trillebøre vil transportere det op
til Amager Strand metro st. og sælge det til alle de hjemløse. På den måde kan de sælge
olien til 21 kr. literen.
Spejder 2: (læner sig ind over til mikrofonen) H
 ar du set Victhor i Budapest?
Trucker Lars: Victhor. Nej, ham har jeg ikke set siden min 7. tatovering på min højre
overarm.
Spejder 3: Har du så set mit liggeunderlag?
Trucker Lars: Dit liggeunderlag? Nej, det har jeg ikke set. Dog er der rigtig mange
liggeunderlag her, men jeg tror ikke, at jeg kan tage et med hjem.
Spejder 2: Nå øv. Hey gamle, vi skal videre.
*ZAP*

Scene 8: Nak og æd
(Jørgen, Nicolaj, Muhammed, spejder 2 og 3)
(Muhammed starter på scenen)
Jørgen: Velkommen tilbage til Nak og æd, showet hvor jeg nakker...
Nicolaj: og jeg æder. Jeg hedder Nicolaj og dette er Jørgen. Kom vi skal herover.
(Kendingsmelodi afsluttes med lyden af en dør til en butik)
Muhammed. Velkom til min butik, hvad kunne i tænke jer?
Nicolaj: hey prøv lige at se den steg der, den ser dejlig stor og saftig ud.
Jørgen: uhh ja, den plaffer jeg lige. (skyder)
Muhammed: hey i skal ikke skyde min kebab.
Nicolaj: Man skal altid være opmærksom på sine omgivelser, her kan man finde alle mulige
gode ting som f.eks. dette her.
Jørgen: Det er altid godt med lidt salat, tomater og løg. Er det rødløg du har fundet?
Muhammed: hey tag lige jeres beskidte hænder ud af salaten.
Nicolaj: Jeg har også taget noget godt med til senere, men det er stadig flydende
Jørgen: Skal det blive til ost?
Muhammed: Hey du kan ikke bare stjæle min tyrkiske ost!
Nicolaj: Ja, god, norsk ost. Prøv lige at lugte.
Jørgen: uhhh ja, det lugter næsten lige så godt som en flok ulvespejdere i et telt.
Muhammed: Nu er jeg blevet god træt af jer to, hvis I ikke snart smutter ud af mit butik, så
kalder jeg på min fætter.
Nicolaj: nu tror jeg at vi to skal skynde os væk.
Jørgen: ja, man skal altid passe på de lokale.
(Nicolaj og Jørgen smutter og spejder 2 og 3 kommer ind)
Spejder 2: Vi har bestilt en 32B.
Muhammed: værsgo. Hey var det ikke jer der vandt den store grøddyst?
Spejder 3: Jo, og mange tak. Man bliver sulten af at blive zappet.
*Zap*

Scene 9: Sporløs
(vært, spejder 2 og 3, Rikke) Vært, spejder 2 og 3 starter på scenen.
Vært: Velkommen tilbage til Sporløs”. (kendingsmelodi) Vi fortsætter, hvor vi slap med jer to.
Hvem er det, I mangler?
Spejder 3: Har du set mit liggeunderlag?
Vært: Dit liggeunderlag, nej. Her i programmet leder vi kun efter rigtige mennesker.
Spejder 2: Har du set Victhor, vores ulveleder?
Vært: Nej, det har jeg ikke, men hvor så I ham sidst?
Spejder 3: Da han ville ordne mit liggeunderlag.
Vært: Og hvor var det?
Spejder 2: Måske ude på græsplænen.
Vært: Hvilken græsplæne?
Spejder 3: Den hvor vi slog vores telt op på.
Vært: Hvor slog i jeres telt op?
Spejder 2: På græsplænen.
Vært: (tager sig til hovedet) How do I reach this kids? Nå det virker som om, at vi er stødt ind
i en blindgyde. Derfor har vi tilkaldt hende som altid kan finde ting. Hun kan finde en sok i et
ulvetelt. Hun kan finde dine solbriller på hovedet. Her kommer Rikke
Rikke: Nå ulve, har i nu ledt ordentligt?
Spejder 2: Selvfølgelig
Rikke: har i husket at kigge under alle tasker og liggeunderlag i jeres telt. Har i spurgt de
andre om de har set dem.
Spejder 3: Vi har prøvet.
Rikke: Kan i huske hvad Victhor sidst sagde til jer?
(Spejder 2-3 kigger på hinanden, da de kommer i tanke om Victhors sidste ord)
Spejder 3: Han sagde at vi skulle vække ham da vi stod af ved Svendborg st.
Vært: Nu forstår jeg. Følg med næste uge, når vores Sporhund vil finde dette tog og bringe
Victhor hjem.
Spejder 2: Først i næste uge?
Vært: Ja, for på den måde kan vi fordoble seerantallet (ond latter).

Spejder 3: Hey gamle, gider du ikke zappe os hjem. Dette er blevet meget kedeligt, og der
kommer snart genudsendelse af troppens teaterstykke fra 2015 i fjerneren.
Vært: følg med senere om en Søn som leder efter sin far. Godaften.
*ZAP*
(Lys sluk)
(scenen tømmes, inden Victhor sætter sig op på scenen med liggeunderlag under armene)
(Lys tænd)
Victhor: Snork, Snork.
(alle ulvene kommer ind og bukker)

