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Telefonsvarerbesked 1

(Mor lyder forpustet og småstresset, men stadig munter)

Modtaget kl. 11.02

Hej Alberte-skat, det er mor.

Jeg ved godt, at du og søde Ida skal holde film-maraton 

hos Ida i eftermiddag, men far er jo på kursus, og jeg er 

nødt til at tage en ekstravagt, så er du ikke sød at hente 

Adam i børnehaven? Osvalds mor vil gerne passe ham, 

indtil jeg kommer hjem. Hvis det er helt umuligt, så giv mig 

lige besked, og så finder jeg ud af noget andet. Håber, at du 

og Ida får en rigtig dejlig aften. Kys kys.

Telefonsvarerbesked 2

(Mor lyder irriteret og vred)

Modtaget kl. 17.27

Hej Alberte, det er mor.

Hvorfor har du ikke hentet Adam? Han var den sidste, der 

blev hentet. Han var skidebange, og jeg måtte gå midt i min 

vagt! Du kunne jo bare have sagt, at du ikke kunne hente 

ham. Så havde jeg jo fundet en anden løsning!

Vi taler om det her, når du kommer hjem. Og du er hjemme 

senest klokken ni. Hils Ida. Kys kys.

Telefonsvarerbesked 3

(Mor lyder bekymret/irriteret)

Modtaget kl. 21.16

Alberte, det er mor.

Hvor er du? Jeg sagde, at du skulle være hjemme klokken 

ni. Du plejer da at give besked, når du bliver forsinket.

Hvis du ikke er hjemme om ti minutter, så ringer jeg til Idas 

mor.

Telefonsvarerbesked 4

(Mor næsten råber. Lyder vred og ked af det. En startende bil 

og regn høres i baggrunden)

Modtaget kl. 21.54

Alberte-skat, det er mor.

Annemette så dig gå i regnen og græde nede ved sta-

tionen. Hvad er der sket? Tag din telefon, når jeg ringer! Tal 

med mig! Er det noget med Ida? Er det gået galt mellem 

jer? Har Ida … har Ida gjort noget, du ikke ville have? Jeg er 

i bilen. Jeg henter dig, uanset hvor du er, og uanset hvad du 

synes. Ring til mig lige nu!
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Mor, det er mig


