
Båthornet
Vi bliver præsenteret for det tomme, livløse 

sminkerum. Her er forskellige remedier, der 

afslører at rummet tilhører klovne; næser, 

hatte, og en plaket med "ZIK, ZAG & SIGURD". I 

baggrunden kan man høre afslutningen af et 

tilsyneladende forrygende klovneshow. Folk hujer 

og klapper og kan slet ikke få nok.

Pludselig går døren op. Tre forskellige klovne 

(Evt. tre arketyper: En   Whiteface  , en   Auguste   og   

en   Tramp  ) bakker ind, altimens de smiler, griner   

og laver spas til de publikummer som åbenbart 

har fulgt efter dem helt hen til døren. De 

lukker langt om længe døren... Og i samme sekund 

som døren er lukket, forsvinder klovnenes glæde 

som dug for solen. Der er noget galt.

De går hen til deres respektive spejle, og 

sætter sig. SIGURD sidder i midten, mens ZIK og 

ZAG sidder til højre og venstre for ham.

Alle 3 tager deres næser af.

ZAG og ZIK stirrer vredt på hinanden.

Sigurd fornemmer uvejret imellem dem.

De begynder at fjerne makeup og rekvisitter.

ZIK og ZAG's bevægelser er vrede, og de skuler 

skiftevis olmt efter hinanden, hen over hovedet 

på stakkels Sigurd.



ZIK: sarkastisk
Godt der ikke skete nogle fejl derude.

ZAG: irriteret
Ja.

ZIK: sarkastisk
Godt, der ikke var nogen af os, som fuckede up.

ZAG: irriteret
Jeps.

ZIK: sarkastisk
Ellers så kunne man jo stå og mangle sit cue, fordi éen eller 
anden glemte båthornet.

ZAG:
... Og så er vi tilbage ved båthornet igen.

ZIK:
Det handler ikke om båthornet i sig selv, vel? Det er princippet i 
det: Når man regner med en rekvisit, så skal den være der – uanset 
om den er ligegyldig eller ej. Ellers så er man ikke professionel.

ZAG undertrykker en lyst til at gå ind i 

skænderiet. Pludselig ringer hans telefon. ZIK 

stirrer rasende på telefonen. ZAG vælger at 

trykke "mute" på opkaldet. Stemningen er 

trykket, og der forekommer en akavet stilhed.

SIGURD forsøger forsigtigt at hjælpe ZIK med at 

fjerne makeup. ZIK smækker SIGURDs hånd væk fra 

sit ansigt. ZAG kigger vredt på ZIK.



ZAG: lavmælt
Hvad skulle det til for?
Han prøvede jo bare at hjælpe dig.

ZIK: lavmælt
Jeg må så selv gøre det.

ZAG: lavmælt
Derfor behøver du ikke ligefrem at ydmyge ham.

ZIK: lavmælt
Er det ikke mere ydmygende for ham at du forsøger at forsvare ham? 
Han skal måske lære at forsvare sig selv, i stedet for at du tager 
alle hans konflikter for ham.

ZAG: lavmælt
Jeg tager ikke hans konflikter for ham.

ZIK: lavmælt
Nej. Du tager bare hans båthorn.

ZAG: hæver stemmen
Jeg tog ikke det båthorn. Vi fik aldrig aftalt hvem der skulle 
give ham det, eller om han selv skulle have det med ind.

ZIK:
Han kan sgu da ikke selv have det med ind. Man kan jo ikke klare 
det hele selv!

SIGURD:  forsigtigt
Jeg tror godt jeg ku' tage det-

ZAG: overdøver Sigurd
Det var bare et fucking forslag! Så giv dog slip på det horn, så 
vi allesammen kan komme videre!



ZIK: vredt
Komme videre?! Du-

Inden ZIK får talt færdigt, kommer en linedanser 

ind. De 3 holder øjeblikkeligt op med at 

skændes, og slår lynhurtigt over i en overvenlig 

facade i stedet.

LINEDANSER:
Forstyrrer jeg?

ZIK, ZAG og SIGURD: lidt for glade
Ork, nej.

LINEDANSER:
Hvor var I bare gode derude. Men I er jo altid gode. 
Eller: I er jo altid "superduperdejlige!"

ZIK, ZAG og SIGURD:
Tak, tak.

Linedanseren smiler, snupper en rekvisit, og 

forlader rummet. De tre klovne smiler tilbage. I 

samme sekund som døren lukker, fordamper de 

venlige miner. Den trykkede stemning er tilbage. 

Klovnene vender tilbage til at fjerne sminken... 

Og til diskussionen, der ikke har mistet sin 

intensitet.

ZIK:
Måske er problemet dybere end vi hidtil har troet.



Måske føler du ikke længere at båthornet passer ind i showet? At 
vi, på MAGISK vis, bare kan klare os uden ét af de mest pålidelige 
og mest latterfremkaldende instrumenter i vores repetoire?! Dér 
tror jeg så bare at du begår en fejl. En ordentlig brøler. Et 
svigt! Men "fair nok", som man siger... Det beviser sådan set bare 
at du alligevel ikke er kompetent, når det kommer til at tage 
konsekvente beslutninger.

ZAG:
Skal man være en kontrolfreak for at være kompetent?

ZIK:
At være en kontrolfreak er ikke en kompetance; det er et negativt 
ladet superlativ. Det kan osse være svært at forstå.

ZAG:
Nyd det mens du kan.
Du kan ikke tale ned til mig for altid.

ZIK:
Nej, det er rigtig, fordi det forudsætter at jeg skulle sidde i en 
evigt eleveret position i forhold til dig. Men vi er i hovedhøjde. 
Fysisk. Ikke mentalt, naturligvis.

SIGURD: meget forsigtigt
Hvem glemte hvad – det er da ligemeget, ikke? Vi lavede et 
superduperdejligt show, som altid. Vi er superduperdejlig gode!

ZIK:  efterkommer modvilligt
... Det er rigtigt. Vi var gode derude. Det var et godt show.

ZAG: modvilligt
Ja, det må man sige.

ZIK:
Superduperdejlig gode.



ZAG:
Nemlig.

Et øjeblik virker det som om det lykkedes Sigurd 

at få ZIK & ZAG til at begrave stridsøksen. De 

begynder endda at smile forsigtigt til hinanden, 

næsten som i de gode, gamle dage.

Pludselig ringer ZAG's telefon igen.

Han tager den.

ZAG: højt, nærmest lidt for højt
Hej mor!

ZAG vender sig væk, i et forsøg på at være så 

diskret som mulig. ZIK's smil fordamper.

ZAG: dæmpet
Ikke nu, mor.
... Jo, jeg har. De sagde 'ja'...
Tak... Senere på ugen. Mor, jeg sidder lige i sminken, vi taler om 
det lidt senere, okay? Hejhej.

ZAG lægger på.

ZIK virker såret.

SIGURD virker nervøs.

ZIK:
Hvem var det?



ZAG:
Det var bare min mor.

ZIK:
Nåda.
Det lød som om hun var glad. Glad for sin søn. Sin klovne-søn. Sin 
klovn-af-en-søn. Glad på hans vegne.

ZAG:  irriteret
Hvis du har noget du vil sige til mig, så synes jeg du skal til at 
tale lige ud af posen. Nu har du chancen – kom så. Kom med det!

ZIK:
Jeg tror godt du ved, hvad det her i virkeligheden handler om.

Der er en fornemmelse af at sandhedens time 

omsider er ankommet.

ZAG:
Jeg glemte ikke det båthorn.

ZIK:
Jo, det gjorde du.

ZAG:
Nej, jeg gjorde ej.

ZIK:
Jo, du gjorde.

ZAG:
Nej, jeg gjorde ej.



ZIK:
Jo, du gjorde.

ZAG:
Nej, jeg gjorde ej.

SIGURD:
Skal vi ikke sige at jeg glemte det?

ZAG:
Ikke lige nu, Sigurd.

ZIK: henvendt til Sigurd
Ja, hold lige kæft, for engangs skyld.

ZAG:
Du behøver ikke være enig med mig.

ZIK:
Det er jeg heller ikke. Du bad ham om at lukke røven, jeg bad ham 
om at lukke munden. Det er to vidt forskellige kropsåbninger.

SIGURD følger med i deres skænderi, og er meget 

utilpas ved situationen. Han får øje på en rød 

klovnetud, og den giver ham pludselig en idé. 

Han tager tuden på, og forsøger forsigtigt at få 

ZAG & ZIKs opmærksomhed væk fra skænderiet, ved 

at ved at vinke til dem, med næsen på.

De reagerer ved at kigge ganske kort på ham, og 

så genoptager de deres diskussion.

SIGURD kan se at der skal mere til, så han øger 

indsatsen; han griber tre bolde, og en ethjulet 

cykel, og forsøger at lave et lille show for ZIK 

& ZAG. Han gøgler rundt imellem dem, imens han 



synger deres catchphrase sang: 

"Hør & se! Her er Zik & Zak & Siguuurd

Prøv at se lidt, på Zik & Zak & Siguuurd

De er super, er duper

er super-og-duper-og-Siguuuuuuuuuuurd

Lyt & grin! Det er Zik & Zak & Siguuurd

Med super-duper-dej-e-lige løjeeer

Én er lang, en er tynd, 

en er grim, en er køn, en er Siguuuuuurd

Tant & fjas! Det er Zik & Zak & Siguuurd

Super-duper-dejlig'-klovnevenneeer

Røde næser, skæve tænder

Båt i hornet uden hænder og Siguuuuuurd

Sigurds show går i ét med skænderiet, og skaber 

bare endnu mere forvirring. Enkelte sætninger i 

skænderiet går tydeligt igennem:

ZAG: samler en gummihammer op, og peger på den
Du tror du har patent på det her. Men sandheden er at du er ude af 
stand til at følge med. Du tror det er jordens undergang, hvis 
noget bliver nyfortolket. Tider skifter, men du står stille!

ZIK:  sarkastisk
Nå, gør de det? Skifter de? Vil det sige at folk ikke længere 
griner ved synet af en kæmpestor gummihammer?! Nogle ting vil 
altid være sjove – En klovnekage, et båthorn. Folk KENDER det! De 
VED, hvordan vi klovne bruger vores remedier. De har lært det, 
fordi de har set det siden de var små! Vi skal ikke til at 
nyfortolke!



ZAG:
Det skader ikke at prøve nye ting! Din verden går ikke i stykker 
bare fordi du en dag tør lægge sminken anderledes. Du kunne lære 
af MIG, for en gangs skyld!

ZIK:
HA! "Lære af dig"! Hahaha! Dét var lige til et nyt nummer. Det 
eneste jeg kan lære af dig, er hvad man IKKE skal gøre. Hvordan 
man IKKE skal være, og hvad man IKKE skal fumle med. Det eneste 
jeg kan lære af dig, er hvordan man IKKE skal håndtere sit 
båthorn.

ZAG:
Fuck det båthorn.

ZIK:
Fuck det båthorn?

 ZAG: vredt
Skal tingene gå i stå, fordi det mangler?!
Byt dog det båthorn ud med noget andet!

ZIK: vredere
DET KAN MAN IKKE BARE! Et båthorn repræsenterer noget på et 
symbolsk plan – og det er NOGET HELT ANDET end en stødhandske 
eller en rød næse. Det bytter man ikke bare ud med noget andet, 
medmindre man dybest set ikke ved noget som HELST om at være 
klovn.

ZAG: rejser sig truende
Alright. Godt så. Det er åbenbart MIG der skal skære igennem. Nu 
skal vi til at smide maskerne, og tale rent. Hvad er det du prøver 
på at sige? Det lyder som om du har nosset rundt om den varme grød 
i et stykke tid. Nu synes jeg du skal til at spytte ud.



ZIK: rejser sig truende
Okay.

De to rivaler begynder at nærme sig hinanden. 

SIGURD forstummer, står forskrækket imellem

dem, imens han stadigvæk nynner sangen svagt.

ZAG:
Endelig.

ZIK:
Nu kommer det.

ZAG:
Kom med det.

ZIK:
Okay: Du...Tog...Det...Båthorn...!

ZAG:
Og...?

ZIK:
Du er ikke nogen klovn!

ZAG:
Sig det igen!

ZIK:
Du er overhovedet ikke nogen klovn!

Nu begynder den sublime vold.



ZAG griber ud efter ZIK, så SIGURD bliver fanget 

i midten. SIGURDS tre bolde falder ud af 

hænderne på ham, og påbegynder en sørgelig rejse 

mod gulvet.

SIGURD forsøger at presse ZIK og ZAG væk, ved at 

plante en hånd i ansigtet på hver af dem, og 

skubbe ud. ZAG får øje på gummihammeren som 

ligger indenfor rækkevidde, så han tager den, og 

bruger den til at tæske SIGURD væk.

ZAG bruger herefter hammeren til at banke ZIK i 

ansigtet et par gange, indtil ZIK bruger en 

stødhandske til at taze ZAG, så han taber 

hammeren. ZIK indser at man kan bruge handsken 

som et våben, og planter derfor handsken på 

panden af ZAG, så han bliver electrocuted.

SIGURD kommer på benene, og ser til sin rædsel 

at ZIK er ved at give ZAG strøm, og derfor 

griber han ud efter det nærmeste han kan finde – 

en flødeskumskage. Den smækker han i ansigtet på 

ZIK, hvilket får ham til at stoppe med at give 

strøm.

SIGURD vender sig så mod ZAG, men ZAG er 

forvirret over at have fået strøm, så han ser 

kun fjender overalt; Han nikker SIGURD en kæmpe 

skalle lige på næsen, så blodet flyder. SIGURD 

krænger bagover. Herefter går ZAG hen til ZIK, 

og begynder at kvæle ham.

I panik får ZIK fat i en fake jakkesætsblomst 

med en vandpumpe i, og bruger den til at sprøjte 

vand i øjet på den gale ZAG. ZAG kniber øjnene 

i, og slipper taget i ZIK. Efter at ZIK har fået 

vejret, tager han tilløb og planter et flyvspark 



i brystkassen på ZAG, der vælter bagover.

SIGURD er på benene igen, og har fundet to 

bækkener fra et trommesæt, som han klapper 

sammen om hovedet på SIK, så blodet pibler frem 

igennem flødeskummet.

I mellemtiden har ZAG fundet en kegle, og han 

kaster den efter SIGURD, der bliver ramt i 

baghovedet, så han vender det hvide ud af 

øjnene. Nu eskalerer slåskampen til det 

vanvittige. Knytnæver flyver, ben sparker, flok 

bliver kastet, og sminke og rekvisitter flyver.

Pludselig kommer en begejstret lille pige ind ad 

døren. I hænderne holder hun et båthorn. Hendes 

glæde forvandles til rædsel, idet hun bliver 

mødt af et kaos af blod og aggressivt slagsmål.

Idet klovnene får øje på hende, stivner de.

Hun kigger på dem, med hendes store øjne.

De kigger forskrækket på hende.

Luften er anspændt.

SLUT.


