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Fordømt Ungdom er en genforeningsfest på det gamle gymnasium oplevet af 
otte tidligere klassekammerater. Scenariet handler om at se sin fortid i øjnene 
og måske opleve, at dette møde kan gøre noget, ved den man er i dag. Sce-
nariet har ikke noget fastlagt plot, men har en fastlagt struktur, der hjælper 
fortællingen i at opstå spillerne imellem. Der er otte roller – fire kvinder og 
fire mænd – og der er på den måde otte historier i scenariet, der snor sig om 
hinanden.  

Scenariet udspiller sig over en aften. Det starter med en forfest, hvor kvin-
derne og mændene mødes hver for sig i to grupper. Derefter mødes alle 
otte på gymnasiet, hvor de spiser sammen med deres gamle lærer. Festen 
fortsætter med dans og musik, og efter festen sidder de otte roller og venter 
foran den lokale bager, hvor de i en epilog hver især fortæller, hvad denne 
aften har betydet, og hvordan den vil påvirke dem fremover. 

Scenariet varer i alt fem timer. Det falder i to dele:
Del 1: Fortællerollespil og workshop
•  Holdfordeling og opvarmning – cirka 30 minutter
•  Forfest, herunder læsning af blå bog og fortællerollespil om gamle dage – 

cirka 30 minutter
•  Workshop med rollekort, herunder læsning af roller – cirka 45 minutter

Del 2: Semi-live og afslutning
•  Fælles spisning med klassen, spilles som liverollespil – cirka 45 minutter
•  Fest i klassen, spilles som liverollespil – cirka 75 minutter
•  Festens fælles klimaks, spilles som liverollespil – cirka 45 minutter
•  Epilog, afrunding og debriefing – cirka 30 minutter

Alle scenariets dele bliver beskrevet i detaljer fra side 9. 

Timingen er vigtig!
Scenariets klimaks foregår på Fastaval som en fælles fest, hvor alle spilgrup-
per deltager sammen. Vi arrangerer et lokale med musik, dæmpet lys og 
hvad der ellers hører til. Til spilstart forklarer vi, hvor den fælles fest bliver 
holdt.

På grund af den fælles fest, skal du holde din tidsplan, når du kører scenariet. 
Den del, der foregår i eget spillokale slutter 3 timer og 45 minutter efter spil-
start – altså klokken 14.45 for spil i formiddagsblokken og klokken 23.45 for 
spil i aftenblokken. På det tidspunkt bliver din gruppe hentet og bragt over i 
det lokale, der er gjort klar til den fælles fest med de øvrige grupper.

Overblik

Fordømt Ungdom er en genforeningsfest på det 
gamle gymnasium oplevet af otte  
tidligere klassekammerater. 
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Overb
lik

Liverollespil vs. bordrollespil 
Fordømt Ungdom er et free-
formscenarie, der blander me-
kanikker fra bord- og liverollespil. 
Indledningen af scenariet foregår 
ved borde, men der spilles ikke 
efter system. Når først festen går 
i gang, foregår alle scener live, 
og spillerne kan selv vælge, om 
de vil stå, gå eller danse. Roller-
ne gør det, som spillerne gør, og 
meget vil foregå i mindre grupper 
simultant. Spillederen kan blan-
de sig, sætte gang i scener, give 
spillere input og skal generelt 
hjælpe spillerne til at reflektere 
over deres rollers situation. Spil-
lerne går kun ud af rollen, hvis 
de af en eller af anden grund har 
brug for lige at trække sig. 

FACT



Tema
Fordømt Ungdom handler om at blive voksen, og hvordan vi udvikler os 
som mennesker. Vores møde med den gamle gymnasieklasse kan om noget 
sætte vores udvikling i skarpt relief. Pludselig konfronteres vi med den per-
son, vi var engang. Pludselig møder vi andre voksne mennesker, der stadig 
ser os og behandler os, som vi var dengang. Pludselig skal vi slås for ikke 
bare at falde ned i de gamle mønstre, men vise, hvem vi blevet. Og pludse-
lig har vi chancen for at være en anden for en aften, fordi ingen af de andre 
længere kender os.

Fordømt Ungdom handler også om de mange følelser, som vi tager med os 
ud af gymnasiet, for eksempel hvordan en enkelt uheldig bemærkning fra en 
ven kan følge os resten af livet, eller hvordan et uheldigt  kys kan sætte spor i 
os mange år efter. I scenariet konfronterer man sit gamle jeg i form af tidligere 
klassekammerater og kommer måske ud på den anden side som et mere 
afklaret menneske - på godt og ondt. Det handler både om at lære noget om 
sig selv og at lære noget om, hvilken indflydelse man har på andres liv. 

Stemning 
Fordømt Ungdom handler om menneskeskæbner. Store og små følelser. 
Som i det virkelige liv kan det både være sørgeligt og sjovt – somme tider på 
samme tid. Det er glædeligt at se sine gamle venner fra gymnasiet, men det 
kan også være mærkeligt at opleve, at mennesker, der engang var meget tæt 
på en selv, har forandret sig. Det kan være trist at opdage, at ens gamle og 
vilde ven er blevet en fornuftig og lidt kedelig revisor, som ikke helt husker 
de samme sjove historier, som man selv gør. Og det kan gøre ondt at se, at 
den gamle ungdomsflamme ligner sig selv fuldstændig og mærke en 20 år 
gammel hovedkulds forelskelse blive vækket til live. Det kan gøre mest ondt 
at opdage, at den person, man selv var engang og stadig husker så godt, for 
længst er forsvundet. Sådan er stemningen i Fordømt Ungdom. Bittersød.
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Hvor foregår scenariet?
Rollerne har gået på det fiktive 
Havneager Gymnasium. Det er 
et typisk gymnasium i provinsen, 
der samler elever fra opland og 
flere andre halvstore byer som 
Rosenholm og Ommerslev. 
Pointen er, at gymnasiet kunne 
ligge hvor som helst. Det er ikke 
vigtigt, om det er i Jylland, på 
Fyn eller Sjælland, og spillerne 
skal ikke bruge en masse energi 
på at forholde sig til Danmarks 
virkelige geografi.
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Intrigescenariet
I midten af 1990’erne opstod en 
ny type scenarie, hvor det ikke 
handlede om at redde prinses-
sen eller stoppe de onde kulti-
ster. I stedet handlede scenariet 
om rollerne. Det var rollerne selv, 
der var historien i scenariet. På 
grund af et uheldigt navn - intri-
gescenariet - troede mange, at 
genren handlede om, at der var 
intriger mellem rollerne, og efter-
hånden forsvandt genren. Men 
Fordømt Ungdom er et sådant 
scenarie. Der er ikke noget plot 
eller nogen handling. Hver rolle 
har sin egen fortælling, som bli-
ver skabt i samspil med de øv-
rige spillere. Hver rolle er hoved-
personen i sin egen historie. 

FACT



De otte spilpersoner
Her får du en kort beskrivelse af alle otte rollers udvikling gennem 20’erne, 
30’erne og 40’erne. Det giver dig et overblik over gruppen, men vi anbefaler, 
at du også læser hele rollen, som du finder som appendiks til scenariet.  

Hver spiller har én rolle i Fordømt Ungdom og spiller kun denne ene rolle. 
Alle rollerne er ligeværdige. Rollerne har gået i samme gymnasieklasse. Ikke 
alle har kendt hinanden lige godt eller betydet lige meget for hinanden, men 
de otte personer var tætte. De har alle noget i klemme, og nogen har noget i 
klemme på dem.

Scenariets otte roller er beskrevet i både deres 20’ere, 30’ere og i 40’ere, og 
alle roller er skabt, så de kan spilles i den af de tre livsfaser, du vælger.
  
Nogle spilgrupper vil måske bestå af en gruppe unge rollespillere, der synes, 
det kan være lettere at identificere sig med de udfordringer, som de 25-årige 
roller står i end med de 40-åriges større livsperspektiv. Modsat kan det også 
være en udfordring at sætte sig ind i en anden alder end sin egen. 
Der er med andre ord ikke noget krav om, at en gruppe med modne spillere 
SKAL spille de 40-årige, eller at de unge spillere SKAL spille unge. Det er dig 
som spilleder, der bestemmer, hvor gamle rollerne skal være, når de mødes. 
Du kan beslutte det, allerede når du forbereder scenariet hjemmefra, eller du 
kan beslutte det, når du møder dine spillere. 

•  Hvis rollerne skal være i 20’erne, udleverer du kun første side af rollebeskri-
velserne til spillerne. 

•  Hvis rollerne skal være i 30’erne, udleverer du de to første sider 
•  Hvis rollerne skal være i 40’erne udleverer du alle tre sider. 

Fordømt Ungdom
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Abstraktionsniveau
Du skal forklare spillerne, at de 
er til en gymnasiefest, hvor der 
er mange andre mennesker fra 
andre klasser, og også andre 
elever fra deres egen klasse, 
men at disse kun spiller en rolle, 
hvis de bliver introduceret af spil-
lederen. Så i ‘virkeligheden’ er de 
otte roller til stede på et gymna-
sium, hvor der er mange andre. 
Det er det, vi blandt andet prøver 
at illustrere med slutfesten, der 
på Fastaval foregår live med de 
øvrige hold. 

ROLLER

Otte klassekammerater, der ikke har set  
hinanden i mange år mødes igen og spejler  
sig i hinanden og deres fælles ungdom. 

OBS!

Roller i gymnaiset
•  Sille - Den glade flipperpige  
•  Mia - Den smukke, pæne pige  
•  Nathalie - Den boglige stræber    
•  Anna - Nørden
•  Martin - Succesdrengen  
•  William - Den følsomme  

kunstnertype
•  Jakob - Klassens sjove klovn  
•  Christian - Den dygtige 

stræber

Rolle
r



Kort oversigt over de otte roller og deres udvikling
Martin – ham, der slackede sig gennem gymnasiet
Martin har ikke samme succes på universitetet som i gymnasiet og vender 
tilbage til hjembyen, hvor han bliver ansat i sin fars firma og gifter sig uden den 
store kærlighed. Martin forestiller sig, at han snart skal i gang med sit liv, indtil 
han en dag opdager, at livet har været i gang i mange år, og at han er kørt fast.  

William – den drømmende kunstner
William har svært ved at finde sig selv efter gymnasiet og prøver både at være 
maler, tegner, forfatter, kunstner og digter, men holder ikke fast i noget. Først 
da han opgiver og begynder at arbejde med reklametekster, bliver han opdaget 
og starter i en moden alder en karriere som kunstmaler. 

Jakob – klassens sjove dreng
Jakob fortsætter med at have det sjovt efter gymnasiet. Han tager et lavtlønnet 
job og lever et ukompliceret liv med fester og venner, der stadig bliver yngre og 
yngre end ham selv. Jakob bliver til sidst fyret på grund af en kombination af 
alkoholisme og psykiske problemer. Hans kæreste skrider, og Jakob sidder syg 
og alene tilbage. 

Christian – festaben, der også fik gode karakterer
Christian får i en ung alder arbejde i København som embedsmand. Han bliver 
en succes med godt job, dyr bil, hus, hustru og børn, og han arbejder hårdt 
og presser sig selv. Efterhånden bliver kravet om større og større succes til en 
byrde, og Christian begynder at vise livstruende tegn på stress. 

Sille – den glade hippie
Sille betaler sin egen uddannelse som skuespiller, men jobbene er få, og da hun 
får to børn med en kollega, flytter hun på landet for at udleve familiedrømmen i 
et økokollektiv. Manden boller udenom, og Sille må samle sig selv op. Hun flyt-
ter, får styr på sin økonomi og starter en fin lille virksomhed som terapeut. 
 
Anne – klassens nørdede pige
Anne kommer med på en forsøgsuddannelse som spildesigner. Hun har svært 
ved at finde en plads i livet og slås med sin egen kvinderolle. I en sen alder møder 
hun sin mand via netdating og får et barn. Hun bliver selvstændig kursusudvikler, 
men bliver ved med at have et savn efter venskabet med Jakob fra gymnasiet.

Nathalie – den målrettede stræber
Nathalie bliver gift med sin professor fra studiet og går en strålende karriere i 
møde i et af de store ministerier. Desværre får hun aldrig den forfremmelse, hun 
hele sit liv har stilet efter, og som 40-årig føler hun, at hun har spildt sine chan-
cer, og at løbet er kørt både privat og på jobbet. Hun føler sig snydt. 
 
Mia – klassens lækre festpige
Mia bliver boende i byen, hvor hun er et kendt ansigt. Hun arbejder i Matas og 
får hurtigt familie, to biler og stort hus med udsigt. Men Mia keder sig i provins-
idyllen og har affærer ved siden af sin mand. Da hun bliver ældre og skønheden 
blegner, bliver det sværere og sværere at få livet til at hænge sammen. 

Fordømt Ungdom
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Termer 
In character: Når en spiller taler 
og agerer som sin rolle.
Out of character: Når en spiller 
taler og agerer som sig selv.
Out of game: Når spillet er af-
brudt, og der tales som spilleder 
og spillere.
In game: Når der spilles aktivt i 
rollerne. 
Bordrollespil: Klassisk rollespil, 
hvor spillere går ind og ud af de-
res rolle, og beskriver hvad rollen 
gør i stedet for at agere det. 
Semi-live: Rollespil, hvor spille-
ren optræder og taler som rollen. 



Rollekort - en spilmekanik
Rollerne er skrevet på forhånd, men de er tænkt som et udgangspunkt, og 
spillerne har stor indflydelse på spilpersonernes udvikling hen over aftenen, 
både de handlinger, de aktivt gør i spillet, og gennem en spilmekanik med 
kort. 

Rollekortene giver spillerne medindflydelse over de skrevne roller. Rollekor-
tene er delt i fire kategorier, der har hver sin farve. De udleveres til spillerne, 
når de har læst deres rollebeskrivelser. 

Her får du et hurtigt overblik. På side 12 kan du læse mere om, hvordan kor-
tene fordeles mellem spillerne og indgår i scenariet. 

 • Grønne kort: Mål (for aftenen)
• Røde kort: Følelse/stemning (under festen)
• Lyse kort: Handling (at udføre under festen)
• Blå kort: Undgå (under festen)

Mål er overordnede rollespilsmål, som spilleren skal arbejde for at opnå i 
løbet af aftenen. Han eller hun kan ikke bare gøre det for sig selv. Det kræver 
interaktion med andre roller. 

Følelse/stemning giver spilleren noget konkret at spille rollespil på. Fortæl 
dine spillere, at følelsen ikke er altoverskyggende. Hvis en spiller vælger følel-
sen ‘Kærlig’, kan han eller hun stadig godt have og vise mange andre følelser 
i løbet af spillet. 

Handling er en konkret handling, som rollen skal foretage i løbet af aftenen. 
Den kan være mere eller mindre grænseoverskridende. Fortæl spillerne, at 
de gerne må vælge en handling, der ikke ligger umiddelbart i tråd med deres 
rolle. Arbejdet består så i at spille sin rolle, så det på et tidspunkt på aftenen 
bliver en naturlig handling for vedkommende.  

Undgå handler om, at der er noget, som rollen vil forsøge at undvige i løbet 
af aftenen. Gør det klart for spillerne, at det ikke betyder, de SKAL undgå 
med liv og sjæl. Kortet skal skabe grundlag for rollespil, og hvis en spiller 
’ikke vil danse’, kan der både komme meget spil ud af at undgå det – og i til 
sidst at gøre det alligevel. 

Der er 12 kort i hver kategori, og vi har til Fastaval pakket dem i 8 kuverter. 
Vi har også trykt kortene i scenariets appendiks-del, så du kan se dem på 
forhånd.  

Nogle af kortene er rettet mod en bestemt rolle. Det kan for eksempel være 
kortet “Kysse _______”, hvor den spiller, der ender med kortet, selv skal 
udfylde linjen med en af de andre rollers navne. 

Fordømt Ungdom
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Hvor fuld bliver jeg?  – en spilmekanik
Alkohol er en fast del af genforeningsfester – som det også var en fast del af 
gymnasiefester. I Fordømt Ungdom bestemmer rollerne selv, hvor fulde de vil 
drikke sig. Hver spiller får ved starten af scenen ’Spisning’ udleveret en flaske 
med en halv liter vand. Der er tre ringe på flasken, der inddeler den i fire 
niveauer. Når man har drukket til den første ring, er man i godt humør. Når 
man har drukket til den sidste er man - virkelig - fuld. Måske skal du forklare 
spillerne, at ’virkelig fuld’ ikke behøver at betyde, at de raver rundt i blinde, 
men måske snarere har en betydning for, hvilke valg, de foretager sig. 

Du skal give spillerne deres flaske, når rollerne sætter sig for at spise sam-
men og semi-livedelen går i gang (se side 14).

Spillerne skal beholde deres flaske under hele scenariet, så de øvrige roller 
kan fornemme, hvor berusede de andre er og eventuelt handle på det (men 
de må selvfølgelig gerne sætte den fra sig, mens de for eksempel er ude at 
danse).  

Nogle spillere vil opdage, de uden at tænke over det, kommer til at drikke af 
flasken, mens de rollespiller. Det afstemmer fint den virkelige verdens fester, 
hvor man heller ikke altid har overblik over, hvor meget der egentlig ryger 
indenbords. 

Du vil få udleveret vandflasker til spillerne ved spilstart. Du skal altså ikke ud 
at købe dem selv, hvis du skal spille scenariet på Fastaval. 

Fordømt Ungdom
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Før spilstart
Opstil to grupper, der hver består af et bord med fire stole. Grupperne må 
gerne kunne høre hinanden. Der skal være til plads til dig i midten, så du kan 
blande dig i begge gruppers samtale (se tegning). 

Spilstart
Alle spilledere og spillere mødes med forfatterne i samme klasselokale på 
Fastaval. Her vil vi kort sige et par ord, du kan stille spørgsmål, hvis du er i 
tvivl om noget, og vi fordeler holdene.
 
Hvis du allerede inden Fastaval ved, hvilken alder, rollerne skal have i din 
udgave af Fordømt Ungdom, er det smart at sige det under spilstart. Så kan 
vi give dig spillere, der bliver glade for din beslutning. 

Fordømt Ungdom
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FORTÆLLEROLLESPIL OG WORKSHOP (2 TIMER)

I den første del af scenariet kommer 
spillerne ind under huden på rollerne og 
udvikler dem. 

Del 1

Bleed?
De fleste har prøvet at blive af-
vist, føle sig svigtet eller føle 
taknemmelighed over for en 
gymnasieven, og følelserne og 
forholdene er så løst beskrevet 
i rollerne, at seancen med rolle-
kortene, hvor spillerne selv væl-
ger, hvad de vil spille og køre på, 
giver dem mulighed for at ud-
vælge noget, som giver særligt 
mening for dem som personer.  

Hvis du gerne vil trække spillerne 
i en retning, hvor de genoplever 
egne følelser, skal du selvfølge-
lig fordele spilpersonerne, så de 
passer til de roller, dine spillere 
fortæller, at de selv havde på de-
res ungdomsuddannelser.



Opvarmning (30 minutter inkl. holdfordeling)
Når du har fået dine spillere ind i dit lokale, skal du forklare dem,  hvad det er 
for et scenarie, de skal i gang med at spille. Husk: 
•  Stemningen er bittersød (der er både plads til både smil og melankoli, men 

det er ikke et humorscenarie). 
•  Det er et åbent scenarie, hvor spillerne gerne må tale off game med hin-

anden om deres rollers hemmeligheder og forhold til de øvrige roller – og 
lægge planer sammen.

•  Scenariet starter med en fast struktur, men når der først spilles liverollespil, 
bliver det mere løst og åbent, og spillerne får større ansvar for at udvikle 
scenariet. 

•  Der er ikke noget, der er hemmeligt og som skal afsløres på et bestemt 
tidspunkt. 

•  Der er ikke noget plot – det handler om deres egen rolles udvikling og hans 
eller hendes forhold til de øvrige roller. 

Præsenter opbygningen: Forfest, workshop, gymnasiefest, fælles fest med 
øvrige spilgrupper og afslutning. Fortæl også, at forfesten fungerer som for-
tællerollespil, og at selve festen foregår som liverollespil. 

Fortællerunde
Bed spillerne kort fortælle hver især, hvilken rolle de selv havde i folkeskolen, 
gymnasiet, handelsskolen, htx eller hvilken som helst anden ungdomsuddan-
nelse, de eventuelt har taget. Oplysningerne, der kommer ind, kan bruges 
som et redskab, når du skal fordele roller. Det er også en måde at få dine 
spillere ind i stemningen fra dengang, og den identifikation kan de have 
glæde af at spille på i løbet af aftenen. 

Fordeling af spilpersoner
Fordel rollerne, så spillerne får en spilperson, de kan føle sig hjemme i. Det er 
vigtigere, at de får en rolle, der passer til dem, end at de får en rolle, der pas-
ser til deres  køn. På dette tidspunkt skal du kun uddele de blå bøger.

•  Sille - Den glade flipperpige  
•  Mia- Den smukke, pæne pige  
•  Nathalie - Knokleren    
•  Anna - Nørden
•  Martin - Succesdrengen  
•  William - Den følsomme kunstnertype
•  Jakob - Klassens sjove klovn  
•  Christian - Den dygtige stræber

Fordømt Ungdom
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Del 1

HUSK!

Rækkefølge af udleve-
ring af rollemateriale
1.  Først får spillerne blå bog om 

deres roller + den lille oversigt 
over de andre roller. 

2.  Efter ca. 30 minutters spil, 
hvor spillerne kun har blå bog 
at spille ud fra, udleveres rolle-
beskrivelserne, som spillerne 
læser. 

3.  Dernæst udleveres rollekor-
tene. Til Fastaval er kortene 
pakket på forhånd, så det er 
nødvendigt for spillerne at in-
teragere med hinanden, for at 
få en hel hånd. 



Forfesten (30 minutter)
Forfesten foregår som fortællerollespil. Det er din rolle som spilleder at hjælpe 
spillerne til at brygge videre på historier fra gymnasietiden ved at stille direkte 
spørgsmål, hvis spillerne har svært ved selv at komme i gang. Det er også 
dig, der klipper scenen, så alle når at komme til orde.   

Spillerne må til en vis grad inddrage andre roller og fortælle, hvordan han 
eller hun husker, at disse roller agerede i historien. De andre roller må gerne 
fortælle med. 

Bemærk, at du skal facilitere begge grupper samtidigt.  

Rollerne, der ikke har set hinanden i lang tid, mødes for første gang til en 
forfest et ikke bestemt sted. Mændene mødes for sig og kvinderne mødes for 
sig - rent fysisk er alle otte spillere dog til stede i spillokalet. Det er meningen, 
at de skal kunne høre, hvad den anden gruppe taler om og metabruge det i 
deres eget spil, men de kan ikke blande sig direkte i hinandens forfest.

Del gruppen op i to mindre grupper med manderollerne og kvinderollerne ved 
hvert sit bord. Spillerne får udleveret skilte med navn og spilpersonens rolle 
i klassen. De skal have skiltet på under hele spillet. Dels fordi det sparer tid, 
og dels fordi det er med til at illustrere, at man under sådan en reunion nemt 
bliver fastlåst i andres vurdering af, hvordan man var dengang. Du udleverer 
nu rollernes blå bog, og hver spiller læser sin egen. Udlever også sedlen med 
alle rollernes navne og reglerne for fortællerollespillet til spillerne. 

Til forfesten ved spillerne ikke noget om, hvordan deres roller har udviklet sig 
efter gymnasiet – de spiller kun ud fra deres blå bog og etablerer en fælles 
fortid. Forfesten illustrerer så at sige det øjeblik, hvor de mødes for første 
gang i mange år, overvældet af at møde hinanden, og i færd med at snakke 
minder. De skal ikke begynde at tale om, hvad de laver nu, om de har fået 
børn og den slags. Hvis de gør det, skal du stoppe dem. 
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FACT

Bord, semi-live eller live
Bordrollespil: Spilleren sidder 
ved bordet og siger: ”Min rolle 
trækker sin pistol og råber til Bill, 
at nu skal han bare holde op.”
Semi-live: Spilleren står i spil-
lokalet og rækker ind under sin 
jakke og lader, som om han ta-
ger en pistol frem, peger sin fin-
ger mod en anden spiller og rå-
ber: ”Nu skal du bare holde op!”
Live: Spilleren står i et fabriks-
lokale pyntet op til en bar, han 
rækker hånden ind og trækker 
sin attrappistol ud af et skulder-
hylster, peger den mod en anden 
spiller og råber: ”Nu skal du bare 
holde op!”



Eksempler på anekdoter, du kan søsætte til  forfesten:
Martin, fortæl om dengang, du lånte Christians røde bukser – hvad var det 
lige, der skete?
William, fortæl om dengang, du blev taget i at tegne Mia nøgen på studietu-
ren til Rom. 
Jakob, fortæl om dengang, du var lige ved at blive smidt ud for at sove i 
timen.
Christian, fortæl om baggrunden for Jakobskalaen. 
Sille, fortæl om dengang, du var sammen med Martin. 
Anne, fortæl om dengang, du talte dig ud af en anholdelse for at købe hash 
på Christania. 
Nathalie, fortæl om dengang, du vandt elevsrådsvalget over Sille, og hvad du 
gjorde for at vinde. 
Mia, fortæl om dengang, du var med som maskot for fodboldholdet til en 
turnering, og hvad der bagefter skete i klublokalet. 

Guidelines for fortællerollespillet til spillerne
•  Sig ja til de andres historier
•  Det er spillerne, der fortæller og beskriver - ikke spillederen
•  Fortæl og byg videre på historierne
•  Hold historien inde for en realistisk ramme –  lad være med at finde på 

ekstreme ting
•  Spørg gerne om ting, der ikke nødvendigvis står i Blå Bog - I må gerne 

finde på
•  Brug gerne det, som I hører blive sagt i den anden gruppe

Alle roller i de to grupper skal på banen og finde på/fortælle om noget, der 
skete i gymnasiet. 

Workshop med kort (45 minutter)
Efter forfesten giver du spillerne deres rollebeskrivelser. Når alle har læst, 
samles spillerne, og du forklarer kortmekanikken og giver hver spiller sin 
kuvert med kort. Kortene er opdelt i fire grupper, som allerede er beskrevet 
på side 7.

Reglerne for kort-worshoppen er: 
•  Alle spillere SKAL ende med at have ét kort af hver farve, og de skal spille 

aktivt på disse kort i løbet af scenariet.  
• Spillerne SKAL bytte kort med hinanden.
•  Spillerne må gerne tale åbent om deres roller og deres mål for aftenen 

og dermed overordnet planlægge scener, dramaer og lignende, som kan 
opstå. 

•  Hvis spillerne har kort med tomme pladser, skal den tomme plads udfyldes 
med et navn. 

•  Det er helt åbent, hvilke kort spillerne vælger. 
•  Hver spiller begynder med seks kort, men skal kun bruge fire. De sidste to 

smides ud, når workshoppen er færdig.  

Fortæl, at der er god tid til at sammenligne og bytte kort og til at tale med 
hinanden om, hvorfor de mener, at bestemte kort vil passe til deres rolle. 
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Understreg, at kortene er et udgangspunkt. 

Fortæl, at spillerne ikke nødvendigvis skal vælge de kort, der ’passer bedst’ 
til deres roller. De skal få deres roller til at udvikle sig hen mod de kort, de 
vælger. 

Fortæl, at det er vigtigt, at kort-gruppen ’undlader’ ikke bliver spillet rigidt. 
Kortet skal skabe grundlag for rollespil, og hvis en spiller ’ikke vil drikke’, kan 
der både komme godt spil ud af at prøve at undgå det – og i til sidst at gøre 
det alligevel. 

Alle spillere udstyres med en holder til kortene, som skal sættes på tøjet, når 
workshoppen er slut. Alle spillerens fire kort skal sidde heri, og et af kor-
tene vil i sagens natur være yderst, så alle andre spillere kan se det. Spil-
lerne bestemmer selv, hvilket kort de vil vise frem, og de må gerne skifte det 
synlige kort i løbet af aftenen. Denne mekanik giver dels de andre spillere en 
åbning til, hvad de kan rollespille med den enkelte spiller om. Dels synliggør 
den de ting, rollen selv gør mest synlig til festen. Hvis en spiller går rundt med 
et synligt kort med påskriften ”vil slå på nogen,” er det med andre ord så 
synligt, at alle til festen kan se, at han eller hun er ude på ballade. 

I denne del af scenariet overlades spillerne i højere grad til sig selv. 
Som det vil være til en rigtig middag og fest med otte personer, bevæger 
de sig rundt i mindre grupper og taler sammen. Som udgangspunkt er det 
spillernes eget ansvar at varetage denne del og sørge for at få talt med dem, 
som de gerne vil tale med og få gjort, hvad de gerne vil. 

De fleste spillere er fortrolige med, hvad semi-live er for en spilform, men hvis 
nogle af dine spillere spørger, kan du ridse forskellen på traditionelt bordrol-
lespil og semi-live op. 

Klassisk bordrollespil
•  Man sidder omkring et bord sammen med spillederen for bordenden.
•  Én person taler ad gangen.
•  Spillederen fortæller ofte om omgivelser og dirigerer i høj grad spillet.
•  Der tales både in character (hvor spilleren taler som sin rolle) og out of cha-

racter (hvor spilleren taler til spillederen og for eksempel beder spillederen 
om at uddybe en beskrivelse).

•  Der skiftes flydende mellem at være in character og out of character.

Semi-live
•  Spillerne bevæger sig rundt i lokalet som deres roller.
•  Spillerne bliver primært in character. Hvis andet ikke er angivet, går øvrige 

deltagere ud fra, at man som spiller er in character. 
•  Spillerne tager selv initiativ til at skabe rollespil og venter ikke på en spil-

leders stikord.
•  Der spilles ikke i en stor, samlet gruppe, men flydende og dynamisk i min-

dre grupper, som spillerne selv skaber og opløser. 
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Spisning (45 minutter)
Arranger et bord, så der kan sidde ni mennesker omkring det. 
På Fastaval giver vi lidt snacks til grupperne for at illustrere fælles spisning. 
Dem skal du selvfølgelig sætte på nu.  

Fortæl spillerne, at de nu er i et klasseværelse på deres gymnasium og skal 
spise sammen. Forklar også, at de to grupper af mænd og kvinder lige er 
dukket op og møder hinanden for første gang, da scenen går i gang. Det er 
også nu, du uddeler deres vandflaske og forklarer om scenariets alkoholme-
kanisme (se side 8).

Din rolle er i denne scene at være vært som klassens gamle engelsklærer 
Frandsen. Frandsen er en primær biperson i scenariet, og som en af de 
eneste bipersoner, vil det være fint, at du kommer med en kort out of game-
præsentation af ham. Han kan være et vigtigt redskab for dig, fordi du med 
ham, kan agere in-game og få spillet til at køre.  
Frandsen afbryder, mens de hilser på hinanden og  beder alle om at tage 
plads. Han fortæller, at der ikke er nogen bordplan, så de skal selv finde ud 
af, hvem de vil sidde med eller ikke sidde ved. 

Når alle har fået en plads, holder Frandsen en ultrakort velkomsttale, hvor 
han/du siger, at det er så længe siden, alle har set hinanden, og derfor får 
hver to minutter til at fortælle, hvor de er i deres liv. ”Og præcis 2 minutter til 
hver. Ellers ved vi jo godt, at Sille kan snakke hele dagen og Nathalie ingen-
ting siger. Høhø. Jeg tager tid!”  

Og det gør han/du. Skær dem af efter præcis 2 minutter, så scenen ikke 
æder scenariet. 

Efter denne seance har rollerne cirka 30 minutter til at tale sammen ved bordet. 
Du deltager i rollen som Frandsen i middagen og kan tale med og hjælpe spil-
lerne i gang at spørge ind til sjove hændelser eller lignende. Nedenfor får du to 
eventuelle scener, Frandsen kan hive op af hatten, hvis du får brug for den: 

Eventuel scene: Tale
Spillederen prikker en udvalgt spiller på skulderen (i rollen som Frandsen) og 
giver vedkommende opgaven at holde en lille tale om tiden i gymnaiset for 
sine klassekammerater.

Eventuel scene: Fællessang
Engelsklæreren har fundet en gammel fællessang frem, som blev sunget på 
en lejrtur, som han synes, at det kunne være vildt sjovt at synge igen (findes 
som bilag).
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TIP!

Bipersoner
Når du spiller forskellige biperso-
ner i scenariet, kan du vælge at 
søsætte scenen på flere måder: 

Hvis du vil undlade at afbryde 
spillet, kan du præsentere dig 
selv in character. Det er helt ok 
at gå ud fra, at en gruppe voksne 
ikke længere kan huske lærere, 
andre elever eller andre fra deres 
fortid. 

Du kan også starte med kort at 
lave en out of character-præ-
sentation i stil med: “En elev fra 
en anden klasse kommer over til 
dig – hun hedder vist Hanne eller 
Janne eller noget i den stil,” eller 
“Pedro nede fra byen står plud-
selig overfor dig. Du aner ikke, 
hvordan han er kommet ind, 
men du skylder ham penge.” 

ROLLESPIL (CIRKA 3 TIMER)

I den anden del af scenariet, går spillerne ind i deres roller 
og spiller deres genforeningsfest som semi-live-rollespil. 



Fest - (75 minutter)
Denne del af scenariet er åbent. Her styrer spillerne så vidt muligt selv, hvad 
der skal ske. De skal med andre ord ikke vente på, at der sker noget fra din 
side, men selv opfinde spillet og huske deres rollekort. 

Du svæver nu over vandene og giver ideer og hjælp til at få spillernes spil til 
at glide. Du kan både gøre det i rollen som Frandsen eller en anden, og du 
kan gøre det ved at gå out of game og få spillerne til at reflektere over deres 
roller. 

Hvis det viser sig, at spillerne har svært ved at håndtere ansvaret selv, har vi 
lavet en række scener, du kan bruge til at skabe spil med. Du må selvfølge-
lig også gerne opfinde dine egne. Scenerne kan bruges, hvis der er en lille 
gruppe spillere, der kun spiller med hinanden, eller hvis der er nogle spillere, 
som ikke er aktive. 

Der er i denne fase ikke noget, som er rigtigt og forkert, og der er ikke et 
større puslespil, som skal gå op. Du skal være OBS på, at der er en naturlig 
afslutning på denne del af scenariet, når I er blevet hentet over til det fælles 
festlokale, hvor sidste del af festen spilles sammen med de øvrige hold, hvis 
du spiller på Fastaval. 
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BIPERSON

Lærer Frandsen
Frandsen er en social gammel 
hippie-type, der synes, at det er 
skide hyggeligt at se sine gamle 
elever. Han behandler dem i 
meget høj grad, som han husker 
dem og har ikke så mange so-
ciale hæmninger. Han har intet 
imod at bringe pinlige episoder 
op. Han er som den uhæm-
mede onkel, til din konfirmation, 
der gerne fortæller vennerne om 
dengang, du faldt i en hundelort 
og begyndte at tude. 
Frandsen er på ingen måder 
ondskabsfuld. Han er virkelig 
bare overstrømmende glad for 
at se nogle mennesker, som 
han engang holdt meget af. Han 
var en ung lærer dengang, men 
jo ældre rollerne selv er, desto 
ældre er Frandsen selvfølgelig 
også. Frandsen er rollernes alder 
+25 år. 



Hjælpescener under festen
Nedenfor finder du en hjælpescene til hver rolle samt generiske scener, der 
kan bruges på flere. 

Nathalie
En pige fra en anden klasse falder i snak med Nathalie. Hun er småfuld og 
snakker kun om den store velsignelse ved at få børn og ser det som en stor 
personlig mission at få overbevist Nathalie om det samme. 
”Du ved bare ikke, hvad du går glip af Nathalie!”
”Du har ikke for alvor prøvet at leve, hvis du ikke har børn!”

Mia
En pige fra parallelklassen betror sig til Mia. Hun har for nyligt været sammen 
med Mias kæreste/mand til en julefrokost og beder om tilgivelse. 
”Åhh, Mia, det betød ikke noget, vi var bare så fulde, men jeg har haft det så 
skidt over det og ved jo ikke, om han har sagt noget til dig ... ”

Anne
Anne finder en tegnebog på gulvet. Hun åbner den for at se, hvem den tilhø-
rer, og der ligger et par fotos fra gymnasietiden i den. Det er ret erotiske fotos 
af Mia og en mand, man ikke kan se ansigtet på (husk at briefe den anden 
spiller, hvis det er en af dem, du synes, skal eje pungen).

Sille
En fuld lærer vil danse. Han er nærgående og siger lumre ting om, at hun 
godt nok er blevet voksen.
”Jeg har altid synes, du var sådan en dejlig og frisk pige, Sille!”

William
Coach en af de andre manderoller til at tage en snak med William om homo-
seksualitet. Spilleren skal fortælle William, at de i den gang var sikre på, at 
han var bøsse. Måske var rollen selv en smule nysgerrig og lidt tiltrukket af 
William dengang.  

Jakob
Der dukker en ikke særlig behagelig type op, som Jakob skylder penge. 
Fyren truer med at hente sine venner og ødelægge hele festen for alle de ‘rige 
idioter’, hvis han ikke får, hvad han kom efter. Med renter!

Martin
Skal spilles, når Martin står i nærheden af Jakob. 
En mølædt lærer kommer ind og henvender sig til Martin i den tro, at han 
er Jakob. I stil med: “Hvor ER det godt at se dig igen, Jakob. De sagde, du 
aldrig ville blive til noget, men se nu dig!” Kør på det pinlige optrin. 

Christian
En tidligere elev fra en anden klasse tilbyder Christian speed – ”ligesom i 
gamle dage”. Han kan være mere eller mindre højrøstet. 

Fordømt Ungdom

16

Del 2



Generelle scener
Ølstafet
I rollen som læreren eller en anden elev i klassen arrangerer du en spontan 
ølstafet. Hvis du ikke kender reglerne til ølstafet, så kør på, at læreren heller 
ikke helt har styr på reglerne.  

SPK
I rollen som lærer eller en af de andre klassekammerater sætter du gang i et 
hurtigt spil S-P-eller K. (Sandhed, procent eller Konsekvens). Du kan overveje 
at introducere denne biperson tidligt og lade ham gå rundt og stille den slags 
spørgsmål hele aftenen til de forskellige som en alternativ ‘hvisken i øret’. 

Nogen bliver væk
Brief en af dine spillere til at forsvinde og sæt rygtet i gang om, at han eller 
hun er væk, så en eller flere af de andre må finde vedkommende. Hun/han vil 
sikkert sidde på ‘det ganske særlige sted’ og tænke. Eller sidde og tude ude 
på lokummet over livet og kærligheden, præcis som dengang til festerne.  

Hjemmet kalder
Ægtefællen ringer under dække af, at et af børnene er syg. I virkeligheden er 
han eller hun røvjaloux og spørger til alt muligt og vil helst have at spilperso-
nen var blevet hjemme. Husk at være sikker på, at rollen har børn i den alder, 
I har valgt at spille dem. 

Time Out
Du kan altid gå et kort øjeblik ’out of character’ og få en af spilpersonerne til 
at reflektere over, hvad der sker, hvordan deres rolle har det, og hvad der ville 
være et godt næste skridt. 

Skift dit synlige kort
Sig til spilleren, at han eller hun skal skifte det kort, der bæres synligt (se  
side 13). Få vedkommende til at reflektere over, hvordan denne nye synlighed 
kan komme til udtryk i spillet. 

Festens klimaks (30 minutter + 15 minutter til praktisk)
Festen rykker efter 3 timer og 45 minutters spil over i et fælles lokale, hvor 
det/de øvrige hold, der spiller Fordømt Ungdom også dukker op. Vi har i for-
vejen gjort lokalet lidt mere festagtigt med dæmpet lys og musik, og I bliver 
hentet, når det er tid. Begge forfattere og en assistent vil være i lokalet i roller 
som bartender og DJ. 
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Ved at ændre spillernes miljø, håber vi at kunne give festen ’det sidste gear’. 
Musik og dæmpet lys vil gøre det oplagt at danse og få kroppen mere med i 
rollespillet og skrue op for indlevelsen. Spillerne kan ikke længere hviske, og 
scenariet nærmer sig sin afslutning. Hvis der er ting, der skal gøres og siges, 
er det ved at være nu, og det håber vi at afspejle i den fortættede stemning.  

Så skal ALLE danse!
Når alle hold er ankommet til festlokalet, råber DJ’en, at ALLE skal tage fat 
i deres nærmeste ven og komme ud på dansegulvet i en fælles dans. Han 
eller hun vil være efter dem, der ikke adlyder, og han spiller et glad og meget 
dansevenligt nummer. 

Herefter kan spillerne mingle frit. Gå i ’baren’ - hvad de vil. 

Sidste dans
Når der er cirka 10 minutter tilbage af festen, annoncerer DJ’en aftenens 
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næstsidste nummer, som også vil være rimeligt upbeat. Det sidste nummer 
er naturligvis en sjæler, og DJ’en fortæller spillerne, at aftenen er forbi til de 
sidste toner.   

Herefter tændes lyset. Saml dine spillere og fortæl dem, at de ikke skal tale 
sammen, men i stilhed gå tilbage til jeres spillokale, hvor I sammen spiller 
scenariets afslutning. 

Epilog (30 minutter)
Fortæl spillerne, at festen er forbi. De sidder sammen i morgengryet og venter 
på, at den lokale bager åbner, ligesom de gjorde dengang efter gymnasie-
festerne. Bed dem alle på skift kort fortælle, hvad aftenen og mødet med de 
gamle kammerater har betydet for dem, og om den vil ændre noget i deres 
fremtidige liv. Er der noget, de skal hjem og gøre? 

Der er otte spillere at komme igennem, så ligesom da de skulle præsentere 
sig selv under middagen, får de kun hver især et par minutter, hvor de skal 
runde deres rolles historie af. Rollerne skal ikke reagere på hinandens histo-
rier. Der er tale om en ‘indre’ epilog. Det er ikke noget, de sidder og fortæller 
hinanden. 

Når den sidste spiller har fortalt, hvordan det går med rollen, er scenariet slut.  
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OBS!

Må de spille med  
dem fra de andre hold?
Som udgangspunkt fungerer de 
forskellige grupper som bag-
grundsstemning for hinanden 
i den sidste festscene. Det er 
altså ikke planen, at de skal be-
gynde at snakke med ham, der 
er Martin i den anden gruppe. 
De skal holde sig til deres egne 
7 medspillere. 
Den, der henter jer til det fælles 
spillokale, vil orientere spillerne 
om dette. 



Overordnet struktur på del #1
•  Holdfordeling og opvarmning – cirka 30 minutter
•  Forfest, herunder læsning af blå bog og fortællerolle-

spil om gamle dage – cirka 30 minutter
•  Workshop med rollekort, herunder læsning af roller – 

cirka 45 minutter

OPVARMNING - FORTÆL SPILLERNE:
(30 MINUTTER - SIDE 9)
•  Stemningen er bittersød (der er både plads til smil og 

melankoli, men det er ikke et humorscenarie). 
•  Det er et åbent scenarie, hvor spillerne gerne må tale 

off game med hinanden om deres rollers hemmelig-
heder og forhold til de øvrige roller – og lægge planer 
sammen.

•  Scenariet starter med en fast struktur, men når der 
først spilles liverollespil, bliver det mere løst og åbent, 
og spillerne får større ansvar for at udvikle scenariet. 

•  Der er ikke noget, der er hemmeligt og som skal 
afsløres på et bestemt tidspunkt. 

•  Der er ikke noget plot – det handler om deres egen 
rolles udvikling og hans eller hendes forhold til de 
øvrige roller. 

HUSK: Tag en runde, hvor alle fortæller lidt om, hvilken 
rolle de selv havde i folkeskolen eller på ungdomsud-
dannelsen. 

Fordeling af roller
Fordel rollerne, så spillerne får en spilperson, de kan 
føle sig hjemme i. Det er vigtigere, at de får en rolle, 
der passer til dem, end at de får en rolle, der passer til 
deres  køn. På dette tidspunkt skal du kun uddele de 
blå bøger.

FORTÆLLEROLLESPIL UD FRA BLÅ BOG  
(30 MINUTTER - SIDE 11)
1.  Fordel blå bøger. 
2.  Del spillerne i to gruppe med mande- og kvinderoller 

(i samme spillokale). 
3.  Instruer spillerne i, at de skal fortælle historier om 

deres fælles oplevelser i gymnasiet. 

Hjælpeark #1
INTRODUKTION, FORTÆLLEROLLESPIL OG WORKSHOP

På dette ark står alle oplysninger til del #1 i noteform. Første del 
af scenariet skal give spillerne ejerskab til rollerne og give dem 
mulighed for at udvikle dem og få rollerne ind under huden. 

Regler for fortællerollespil
•  Det er spillerne, der fortæller og beskriver - ikke  

spillederen
•  Sig ja
•  Fortæl og byg videre på historierne
•  Hold det inde for en realistisk ramme

Eksempler på anekdoter til fortællerollespil
Martin, fortæl om dengang, du lånte Christians røde 
bukser – hvad var det lige, der skete?
William, fortæl om dengang, du blev taget i at tegne 
Mia nøgen på studieturen til Rom. 
Jakob, fortæl om dengang, du var lige ved at blive 
smidt ud for at sove i timen.
Christian, fortæl om baggrunden for Jakobskalaen. 
Sille, fortæl om dengang, du var sammen med Martin. 
Anne, fortæl om dengang, du talte dig ud af en anhol-
delse for at købe hash på Christania. 
Nathalie, fortæl om dengang, du vandt elevsrådetval-
get over Sille og hvad du gjorde for at vinde. 
Mia, fortæl om dengang, du var med som maskot for 
fodboldholdet til en turnering, og hvad der bagefter 
skete i klublokalet. 

WORKSHOP MED KORT  
(45 MINUTTER - SIDE 12)
1. Udlever rollebeskrivelser og lad spillerne læse dem. 
2. Udlever kuverter med kort og forklar kortmekanikken. 

Reglerne for kort-worshoppen er: 
•  Alle spillere SKAL ende med at have ét kort af hver 

farve, og de skal spille aktivt på disse kort i løbet af 
scenariet.  

• Spillerne SKAL bytte kort med hinanden.
•  Spillerne må gerne tale åbent om deres roller og 

deres mål for aftenen og dermed overordnet plan-
lægge scener, dramaer og lignende, som kan opstå. 

•  Hvis de har kort med tomme pladser, skal den 
tomme plads udfyldes med et navn. 

•  Det er helt åbent, hvilke kort de vælger. 
•  Hver spiller begynder med seks kort, men skal kun 

bruge fire. De sidste to smides ud, når workshoppen 
er færdig.  



Overordnet struktur på del #2
•  Fælles spisning med klassen, spilles som liverollespil 

– cirka 45 minutter
•  Fest i klassen, spilles som liverollespil – cirka 75 

minutter
•  Festens fælles klimaks, spilles som liverollespil – cirka 

45 minutter
•  Epilog, afrunding og debriefing – cirka 30 minutter

SPISNING (45 MINUTTER - SIDE 14)
Alle roller samles om at spise på det gamle gymnasium. 
1. Udlever vandflasker og forklar fuldskabsmekanik. 
2. Alle roller præsenterer sig selv (2 minutter hver). 
3. Frit rollespil mellem rollerne. 
Eventuel scene: Lærer Frandsen opfordrer en elev til at 
holde en tale. 
Eventuel scene: Lærer Frandsen hiver en gammel 
sang frem, som de skal synge. 

FEST (75 MINUTTER - SIDE 15)
Festen er fri og åben. Brug hjælpescener, hvis der er 
behov for det. 

Rollespecifikke hjælpescener - side 15
Nathalie: En pige fra en anden klasse falder taler med 
Nathalie om at få børn. 
Mia: En pige fra parallelklassen fortæller Mia, at hun har 
været sammen med Mias mand. 
Anne: Anne finder en tegnebog med nøgenbillede af 
Mia med anden mand. 
Sille: En fuld og nærgående lærer vil danse med Sille. 
William: En af de andre mandlige roller taler med Wil-
liam om homoseksualitet. 
Jakob: Jakob får besøg af en pusher fra byen, som vi 
have de penge, Jakob skylder. 
Martin: Martin forveksles med Jakob. 
Christian: En tidligere elev fra en anden klasse tilbyder 
Christian speed. 

Hjælpeark #2
ROLLESPIL

På dette ark står alle oplysninger til del #2 i noteform. I den 
anden del af scenariet, går spillerne ind i deres roller og 
spiller deres genforeningsfest som semi-live rollespil. 

Generelle Hjælpescener - side 17
Ølstafet: I rollen som læreren eller en anden elev i 
klassen arrangerer du en spontan ølstafet. 
SPK
I rollen som lærer eller en af de andre klassekammera-
ter sætter du gang i et hurtigt spil S-P-eller K. 
Nogen bliver væk: Brief en af dine spillere til at 
forsvinde og sæt rygtet i gang om, at han eller hun er 
væk.
Hjemmet kalder: En jaloux ægtefælle ringer under 
dække af, at et af børnene er syg.
Time Out: Gå ’out of character’ og få en af spilperso-
nerne til at reflektere over, hvad der sker og hvordan 
deres rolle har det. 
Skift dit synlige kort: Sig til spilleren, at han eller hun 
skal skifte det kort, der bæres synligt. 

FESTENS KLIMAKS (45 MINUTTER - SIDE 19)
Din gruppe bliver hentet 14.45 (formiddagsblok) eller 
23.45 (aftenblok) og føres over til fælles fest. 
1. Der lægges ud med opfordring fra DJ til fælles 
dans. 
2. Rollerne har nu cirka 15 minutter, før DJ’en annon-
cerer aftenens sidste musiknummer. 
3. Festen stopper, når det sidste musiknummer er 
slut. 
4. Før spillerne tilbage til spillokalet i ro og orden. Sig 
at scenariet ikke er slut. 

EPILOG (30 MINUTTER - SIDE 19)
Fortæl at rollerne sidder og venter foran bageren på, 
at der bliver åbnet. Alle spillere skal i en monolog på 
maksimum 2 minutter fortælle, hvad deres roller heref-
ter gør i livet. 

Scenariet er slut, når den sidste spiller har fortalt sin 
monolog. 



Blå bog for Jakob

Kælenavn: Ugens Gæst, Den Nye Dreng, bonghovedet, Den ene del af makkerparret 
Pot og Anne

Klassens ... uforudsigelige element!

Kendetegn: Midt i 2.g kiggede Svendsen pludselig rundt i klassen, fik øje på Jakob 
og spurgte uden ironi: ”Har vi fået ny dreng i klassen?” Ganske utroligt, at en så 
speedsnakkende og lalleglad fyr som Jakob, kan gå så meget i et med tapetet i timerne 
… hvis han vel og mærke ønsker det. 

Christian prøvede engang at lave en fysisk formel for, hvor godt der kom gang i en fest, 
når Jakob dukkede op. Jokes, dans, sprit og et par andre faktorer, som ikke skal nævnes 
her på skrift, indgik i formlen – senere kendt som ‘Jakobskalaen’, som enhver fest kan 
måles efter (og som går til 12). 

Jakob opdagede op til afsluttende eksamen, at man i parallelklassen kunne sætte penge 
på, om han ville dumpe eller bestå – og han var millimeter fra at satse hele sin netop 
frigivne børneopsparing på, at han dumpede. ”Men det er jo sikre penge!” som han 
prøvede at forklare til Martin.  
Heldigvis fik Anne talt ham fra det, og Jakob bestod sin studentereksamen, (men med så 
lav en margin, at parallelklassen kom op at skændes med dem, der havde sat penge på 
hans nederlag). 

Største bommert: Var lige ved at blive smidt ud i 2.g, da Carlsen i kemi sarkastisk 
foreslog, at Jakob tog en hovedpude med næste dag, hvis han skulle sove … og det 
gjorde Jakob så. Andenpladsen var dengang, at han sprang ud af vinduet under en 
spansktime, fordi han blev bedt om at bøje et verbum på tavlen. 

”Hvorfor griner I - det staves sgu’ da mo-ti-va-ti-ve-ring!?”

Hvor er Jakob om 10 år: I et bofællesskab sammen med Anne … for de er IKKE 
kærester! Vi håber at se Jakob i tv som populær komiker. 

Ofte hørt: ”Hvis jeg får dig til at grine, så giver du en bajer. Deal?”. ”Anne er IKKE min 
kæreste, så fat det dog!” og ”Hvorfor gå den lige vej, når man kan bide i asfalten?”

Ofte set: Sammen med … nej, ikke kun Anne! Sammen med William på vej ned efter øl 
og cigaretter i Superbrugsen efter skole. 

Vennernes råd til Jakob: ”Don’t ever change man!” Du er en one man party patrol, og vi 
elsker dig for det! 

Tre ting med på en øde ø: En scene at optræde på, et publikum … og en hovedpude. 

Havneager Gymnasium
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Jakob er sjov, og Jakob har det sjovt. 

Der er tid nok. Al den tid, han skal bruge i verden er 
lige her og lige nu. 

Efter gymnasiet flytter Jakob hurtigt i sin egen lej-
lighed i Rosenholm, og han mærker ikke den store 
forskel fra at være stor teenager eller i 20’erne. Faktisk 
er det ikke en lejlighed, som han selv finder. Det er 
kommunen, der anviser en ude i Lyngparken, der er et 
socialt boligbyggeri, hvor der også bor en del lokale 
sutter samt de forholdsvis få indvandrerfamilier, der 
har forvildet sig til Rosenholm. Men fuck det. Han 
manglede et sted at bo, mens han var på understøt-
telse, og lejligheden er stor og billig med to værelser 
og en stor stue. Da Jakob får arbejde som lagermed-
arbejder i den lokale trælast, har han pludselig flere 
penge mellem hænderne end alle de andre, der stude-
rer videre. Mange flere penge!

Når nogen spørger til Lyngparken, fortæller Jakob 
næsten med stolthed, at kommunen har givet ham 
et pissebilligt sted at bo. Som om, at det er ham, der 
narrer dem. Men når han siger det højt, hører han 
somme tider Nathalies stemme i baghovedet. ”Social 
taber,” kaldte hun ham allerede i gymnasiet, da han 
prøvede at få lidt gang i hende til en fest. Og Jakob 
var ellers vant til at folk kaldte ham alt muligt. Klovn, 
fjollehoved, sumper, slacker, og al den slags kunne 
han sagtens klare, men ’social taber’ gjorde ondt. 
Måske især fordi, det var Nathalie, der sagde det … 
med det der smil og blikket, der så alt. 

Jakob var dengang lige ved at fortælle Anne, hvad 
Nathalie havde sagt, men en af hovedreglerne som 
den sjove i klassen var, at man ikke skulle vise, at der 
også var noget, der gjorde ondt. Ikke en gang overfor 
hende, selv om de hang ud sammen både i timerne og 
i fritiden. Han fortalte hende heller aldrig, at han gerne 
ville have kysset hende og set, hvad der var inde 
under alle lagene af tøj. Men hun var ikke den lækre 
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pige i klassen. Hun var den sære pige i klassen, der 
spillede computerspil og aldrig brugte sminke. Hende 
som de andre grinede lidt af og for sjov omtalte som 
en dreng. Hvordan kunne han være tiltrukket af det? 

Jakobs lejlighed er centrum for en masse fest og bal-
lade. I starten er det jævnaldrende venner fra gym-
nasiet – dem som endnu ikke er flyttet fra byen for at 
få sig en uddannelse eller dem, der kommer hjem på 
weekend. De drikker billige øl og billig rødvin, ser film, 
spiller computerspil og går lidt i byen. Et par af ven-
nerne flytter ind. Lejligheden er jo stor nok til det, og 
det er jo ikke fordi, at Jakob har en familie. 

Man tjener ikke penge på at optræde med standup 
i en lille provinsby, men man får latter og opmærk-
somhed og en gratis omgang, og Jakob ER sjov. 
Hans hjerne er hurtig til at observere, omformulere 
og komme med en sjov bemærkning. Og selvfølglig 
kunne det være sjovt at optræde på rigtige comedy 
bars i de store byer, men … det kræver, at han kon-
takter dem, kender nogen og bare gør noget. 

Jakob har egentlig ikke de vildeste ambitioner. Han 
vil have det så godt og så let som muligt. Og så har 
han jo også sin lille sideforretning med stofferne. Hans 
første kunde var Christian, som havde spurgt, om han 
ikke kunne skaffe lidt amfetamin. Han syntes, det var 
dyrt, men Christian betalte det dobbelte for stofferne 
uden at spørge. Kaching! Christian var altid god til at 
få Jakob til at gøre tossede ting. 

Han ser de andre blive voksne omkring sig, men det 
er, som om at den forandring, de andre går gennem, 
ikke sker for Jakob. Sommetider prøver han at gøre 
sig til en puppe i et hemmeligt håb om, at han kommer 
ud som et voksent menneske, der ved hvilken retning, 
han skal gå. Han ligger helt stille i sin seng og prøver 
at lade, som om at verden omkring ham ikke eksiste-
rer. Men det gør den. Og på et tidspunkt kommer han 
frem igen – uforandret. En dreng. 



Jakobs kolleger på trælasten dækker over ham. Som-
metider er han rent faktisk syg. Andre gange kan han 
bare ikke overskue at skulle af sted og ud i verden. Så 
bilder han sin kæreste Fie ind, at han skal møde lidt 
senere, men bliver hjemme hele dagen – og tager først 
tøj på ved tre-fire-tiden, når han ved, hun snart kom-
mer hjem, så hun tror, han bare har fået tidligt fri. 

Der er stadig fest i lejligheden. Gæsterne og vennerne 
er blevet yngre, og de griner af hans vittigheder, især 
hans parodi af chefen, men Jakob er blevet ældre.

Der er det mærkelige med penge, at 10.000 kroner 
er meget mere, når man er 20 år, end når man er 35. 
Selv en gammel lortebil koster mange penge, og den 
nye sofa, som Fie vil have, koster mange penge, som 
skal lånes, så der skal betales af. Alting bliver dyrere, 
men en lagermedarbejder i den lokale trælast tjener 
det samme, uanset om han er 25 eller 35 år. 

Og Fie vil have mere end bare en sofa. 

”Det er på tide, at vi stifter familie Jakob.” ”Kom nu 
Jakob, du behøver ikke tage gummi på.”

En dag ser han Christian i fjernsynet. Han arbej-
der i København i et eller andet ministerium og taler 
meget seriøst om, hvorfor det er vigtigt at præcisere 
et ansvar, når et konsulentfirma fejler i deres opgave 
for staten. Han har jakkesæt på, og han taler præcist 
og tydeligt. Der står andre mænd i jakkesæt omkring 
ham, og interviewet slutter med, at Christian stiger ind 
i en dyr bil og kører væk. Det er mærkeligt at tænke 
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på, at de to en gang var venner. Nu er det, som om 
Christian er fra en helt anden planet. 

Jakob giver efter for Fies pres, men sønnen Lukas 
bliver ikke det, der får alt til at give mening. I stedet 
splintres alt, der før var stabilt. Jakob har hele sit liv 
haft det, som om han stod på den ene side af døren 
og holdt den lukket, mens virkeligheden pressede 
på fra den anden side. Måske havde han håbet, at 
et barn kunne stå på hans side og hjælpe til at holde 
døren lukket, men sådan blev det ikke. Lukas står på 
den forkerte side – og han skriger!

Fie skrider med Lukas og siger, hun slet ikke er sikker 
på, at han er Jakobs søn. Hun har en anden kæreste 
i Havnager, hvor hun arbejder. Hun siger også, at 
Jakob er en lort, der aldrig bliver til noget, men når 
han skal være ærlig, føles det som en kæmpe lettelse, 
den dag hun og Lukas ikke bor i lejligheden mere. Det 
føles også forkert. Han er ikke vant til at være alene. 
Han overvejer flere gange at ringe til Anne, men han 
ved ikke, hvor hun bor. Han har ikke tænkt på hende 
i årevis, men pludselig dukker hendes lidt firkantede 
ansigt og klare øjne op foran ham. 

Jakob skal ind og tale med chefen på mandag. Han 
ved godt, at det ikke er en forfremmelse, de skal 
snakke om, men snarere en fyring. Jakob har aldrig 
fået meldt sig ind i en A-kasse, og han håber, at han 
kan tale sig ud af det. Chefen kan jo lide ham. De kan 
alle sammen lide ham. 

Han knapper endnu en øl op og kigger ud af vinduet. 



Pillerne tager det værste. Både de positive og de 
negative peaks. Han savner de positive.

Når Jakob lukker øjnene og ser sig selv, så ser han 
billedet for sig, hvor han står foran en gammel Opel 
ved siden af William, Christian og Anne. Hans arme 
er hævede over hovedet. Smilet er bredt. Han har en 
blomstret hawaiiskjorte på og en smøg i kæften. De 
kan klare det hele! Når han ser sig selv i spejlet, kan 
han ikke helt forstå, hvorfor det er et ældre og hær-
get ansigt, der møder ham, for han føler sig som den 
samme indeni. 

Jakob har opdaget, at de unge i byen taler grimt om 
ham. Han troede, at han bare hang ud med dem og 
var ikke klar over, at de ser ham som en gammel, 
klam mand. Det forvirrer ham, for han har ikke lyst til 
at hænge ud med de jævnaldrende i byen, som vil 
hænge ud med ham. De er jo arbejdsløse sutter på 
førtidspension. 

Kontanthjælp. Sygedagpenge. Småjobs. Der står 
de samme møbler på det samme sted i den samme 
lejlighed i Lyngparken. Naboer kommer og går. Der er 
12 lejligheder i opgangen. Han er den eneste, der har 
boet her så længe. 

Jakob finder ud af, at han vitterligt har en søn, den 
dag Fie kræver, at han begynder at betale børne-
bidrag. Hendes nye mand er skredet, og hun har 
brug for pengene. Men hun vil ikke have, at Jakob ser 
Lukas. Han skal bare betale. Ellers sætter hun foge-
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den på ham og fortæller Lukas, at Jakob er en volds-
mand, så drengen vil hade ham, når han bliver ældre. 

Det er sjældent, der dumper et brev uden rude ind i 
hans postkasse, og han ved slet ikke, hvad han skal 
tænke, da han får en invitation til genforeningsfest 
med den gamle gymnasieklasse. Når man selv synes, 
at man er den samme person, som man var for 25 år 
siden, er det så en god eller dårlig ting, at mødes med 
sine gamle klassekammerater, som har forandret sig, 
udviklet sig og blevet voksne på alle mulige måder? 

Kølige Christian, der fik ham til at købe stoffer. 
Søde Anne, der altid talte MED ham, og som ikke 
krævede, at han var sjov og festlig. 
Og sure Nathalie, der forudsagde, hvordan det ville 
gå ham. Som en profeti, der gik i opfyldelse.
Martin som han engang for tusind år siden betroede 
sig til og fortalte, at han var bange for, at der var noget 
galt i hans hoved. Martin slog det hen. 
Og Mia, der arbejder i Matas, og som han somme 
tider ser nede på Vognhjulet i weekenden, men som 
han aldrig taler med, selv om de begge blev boende i 
byen. 

Jakobs sagsbehandler har lige foreslået, at han kom-
mer på førtidspension. Den lave sats. End ikke syste-
met tror mere på, at Jakob kan magte at klare sig selv. 
Men det kan han altså godt. Han vil lade være med at 
tage sin medicin inden festen. Han vil være sig selv, 
når han skal møde de gamle klassekammerater!



Blå bog for Christian

Kælenavn: Iceman, Korsfareren, Dansedjævelens Advokat A/S

Klassens ... lille logiker

Kendetegn: Engang i religion forsøgte Sille at forklare Christian, hvad det ville sige at tro 
på noget guddommeligt. Han har lige siden betragtede hende som noget meget sært 
og eksotisk, der er dumpet ned fra en anden planet, men det er til gengæld den eneste 
gang, at nogen har lukket munden på Christian. Ellers kender vi ham bedst, når han 
sidder så yderligt på stolen, at den er ved at vippe forover – nådesløs og klar til at flå alle 
andres forsøg på logiske argumenter i småstykker. Og stakkels den, der kunne finde på 
at argumentere med følelser eller for en politik til venstre for Venstre – de bliver lynhurtigt 
skåret ned af Korsfarerens liberale flammesværd! 

Christian tager det med karakterer og målbare gennemsnit MEGET alvorligt. Han ser 
det som sin hårde pligt (og dette er Christians egne ord) egenhændigt at sørge for, at 
klassens snit ligger over parallel-klassernes (men Christian blev dejligt lang i ansigtet, da 
Nathalie trak en større karakter end ham hjem til terminsprøven). 

Christian opfandt ‘Jakobskalaen’, som man bruger til at måle, hvor god en fest er, 
og med sin forkærlighed for ordspil indførte han reglen: ”Jakob giver plus fem på 
Jakobskalaen!”

Største bommert: Christian vil aldrig indrømme, at han har begået en bommert. Slet ikke 
hvis Martin er i nærheden (og måske vidste Christian faktisk godt, hvad han gjorde, da 
han lånte sine stramme, røde bukser ud til Martin!). 

Hvor er Christian om 10 år: Christians drøm er at blive den yngste departementschef i 
Danmark nogensinde – gerne for Justitsdrengene (men for Guds Darwins skyld ikke for 
Kulturministeriet!!)

Oftest set: Give den totalt gas på dansegulvet i sine stramme røde bukser i en evig 
konkurrence med Martin om, hvem der danser bedst. 

Har sagt: ”Den stærkeste overlever – også tømmermændene dagen derpå!” ”Man 
kommer ikke sovende til succes.” ”Pølsesnak? Skal jeg tolke det sådan, at du mener, at 
jeg siger noget sjofelt?”

Vennernes råd til Christian: Du må Aldrig, aldrig, ALDRIG beskæftige dig med kunst! 
(Christian kunne have fået et fantastisk gennemsnit, hvis han ikke i et svagt øjeblik valgte 
Billedkunst som valgfag for at udfordre sig selv. Husk at sige tak til William for at trække 
din røv igennem Christian!)

Tre ting med på en øde ø: Martin (så han har en at konkurrere med), Jakob (så han har 
nogen at grine af) og Sille (så han har noget, han kan blive klogere på)

Havneager Gymnasium
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”Ingen kommer sovende til succes.”

Det er så ikke helt sandt. Christian kender flere, der 
er kommet, hvis ikke sovende, så i hvert fald små-
slumrende til succes, men det skal ikke stoppe ham 
fra at sætte barren højt og knokle for sagen. Og hvad 
er succes? Penge på tegnebogen eller at gøre noget 
meningsfyldt, der fører samfundet i den rette retning?

Christian tager efter gymnasiet direkte på universitetet 
og kaster sig over juraen. Lægger provinsbyen bag sig 
og kigger aldrig tilbage. Han ved godt, at der er andre, 
der har en sjovere studietid, end han selv har, men 
det er et offer, han er villig til at yde, og det burde flere 
måske også gøre. Han vil være færdiguddannet næste 
år og få arbejde hos et større konsulentfirma. Stifte 
familie om to år. Få to-tre børn tidligt, så han stadig er 
ung og dynamisk, når børnene er store. Arbejde igen-
nem, til han er omkring de 55, og så tage det roligt og 
have 30-40 hyggelige år foran sig. Det er planen. 

Christian er ikke bange for konflikter og for at sige tin-
gene, som de er. Han ved, at man i længden gør folk 
en tjeneste ved at være ærlig, selv om det man siger, 
umiddelbart kan virke sårende. 

Undtagelsen var Martin. Hans ‘bedste ven’ i gymna-
siet. Succesdrengen Martin fra den rige familie. Det 
var aldrig et ligeværdigt forhold, for allerede i gymna-
siet var det så tydeligt, at Martin i længden ville have 
mere brug for ham end omvendt. Et varigt venskab 
ville tynge mere end det løftede, og derfor undveg 
Christian behændigt, når Martin efter studenter-
eksamenen forsøgte at holde kontakten. Hvis der var 
nogen, som var værd at satse på i den klasse, så var 
det William, der hjalp Christian i billedkunst. Chri-
stian har ikke forstand på kunst, men William kunne 
noget, som Christian var fascineret af. Noget, han ikke 
kunne sætte på en logisk formel, men som alligevel … 

Christian - midt i 20’erne
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virkede rigtigt. 

”Der er en tid til morskab og en tid til arbejde”. Chri-
stian var så intelligent, at han kunne tillade sig at more 
sig i gymnasiet, og dengang gav han den fuld skrue. 
Ud over Martin hang han ud med tossede bongho-
veder som Jakob, som man kunne få til at gøre hvad 
som helst, for eksempel til at skaffe sig amfetamin, så 
han ikke selv kom i berøring med stofhandlere. Chri-
stian brugte det ikke selv som partydrug, men til når 
der skulle arbejdes igennem op til eksamen. Han har 
ikke rørt stofferne siden. 

Christian er lige blevet headhuntet til et stort konsu-
lenthus, hvor han skal arbejde en dag om ugen. Selv 
om han endnu ikke er færdiguddannet, giver de ham 
den færdiguddannedes løn. Han har brugt 11.000 
kroner på et billigt, skræddersyet jakkesæt. Penge han 
har sparet op. Da han hang det på sin bøjle, fik han 
øje på sine røde festbukser, der l pænt foldet sammen 
i bunden af skabet. Han var lige ved at smide dem ud, 
men lod dem ligge. 

På universitetet mødte han en pige, der mindede ham 
om Sille fra klassen. Hun var grinende, glad og en 
smule naiv. Et godt menneske. Han var forelsket, men 
slog op med hende, selv om det gjorde ondt. Hun var 
for ufokuseret og vidste i en alder af 23 år ikke, hvad 
hun egentlig ville med sit liv. Og hun passede ikke ind 
i den bane, han selv styrede ind i. Hun ville aldrig blive 
rigtig lykkelig blandt designmøbler og repræsentati-
onsmiddage. I stedet har han et godt øje til en sej kol-
lega fra konsulenthuset. Det er ikke noget problem, at 
de lige nu arbejder samme sted. Han ved, at han ikke 
vil være der om to år. 

Christian har en plan. Og han tjener allerede nu mere 
end langt de fleste af sine jævnaldrende. 



Ansættelsen i et stort konsulenthus fører efter nogle år 
Christian over i embedsværket. Sådan ville nogen nok 
udtrykke det, men der er ikke noget, der fører Chri-
stian. Han er lige præcist der, hvor han hele tiden har 
vidst, han skulle være. Han fik den viden og erfaring, 
som han havde brug for og rykkede videre. Christian 
er dygtig og skærer igennem. Han er frygtet af mange, 
værdsat af andre og beundret af dem, der er yngre 
end han selv. 

Christian er en succes. Lykkelig gift med Louise. De 
har hus nord for København. To børn (Oskar på 9 og 
Sille på 8). Stor bil. Stor have. 
 
Christian har ikke så meget tid til familien, men det er 
en pris, som man betaler. Der er heller ikke megen tid 
til fis og ballade, og nu er det sociale liv efterhånden 
en del af spillet. Venner er nogen, man nu vælger med 
omhu. Venner er nogen, der hjælper en videre og som 
passer til den livsstil, man nu har. Det er ikke trist. Det 
er bare sådan, det er.
 
12 timers arbejdsdage er hårdere for en 34-årig end 
for en ung mand i 20’erne. Christian bruger den 
nemme løsning, som han lærte i gymnasiet. Amfeta-
min. Ikke i store mængder. Bare på niveau med stærk 
kaffe. Da han vil købe noget amfetamin, er han af 
gammel vane lige ved at ringe til Jakob for at høre, 
om Jakob kan skaffe noget, men tager sig så i den 
absurde tanke. Han har jo ikke talt med ham, siden 
han for 15 år siden råbte ”Vi ses, Jakob”, da de skiltes 
en tidlig morgen efter deres afslutningsfest. Det havde 
været en rigtig god fest. Et mærkeligt snert af savn 
dukker op. 

Christian – midt i 30’erne
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”Du har stress. Din krop kan ikke følge med,” siger 
lægen en dag til Christian efter ti minutters konsulta-
tion. 

Christian ryster det af sig. Han har ikke stress. Stress 
er noget for svage humanister og pædagoger, der 
ikke gider arbejde. Han har bare en særlig vigtig sag 
for tiden. En sag, hvor han bliver nødt til at stikke sin 
gamle arbejdsplads i ryggen. Nogen kunne mene, at 
forsinkelsen af byggeriet både skyldes ministeriet OG 
konsulenthuset, men Christian ligger inde med gam-
mel viden, og han presser sin tidligere chef til at tage 
hele skylden. På gangene giver de ham øgenavnet 
‘Iceman’. Det er fjollet, men han smiler. De ved ikke, at 
det også var, hvad de kaldte ham på gymnasiet.

Næste mål er departementschef – at komme til at 
styre et helt ministerium. Den hidtil yngste departe-
mentschef er 38 år – han kan stadig nå det!

Oskar har problemer i skolen. Han har svært ved at 
følge med, og han klarer sig ikke socialt godt med de 
andre. Ny skole, samme problemer. Det er ikke noget, 
som Christian taler med sine rige og succesfulde ven-
ner om. I stedet handler han for at løse problemerne. 
En børnepsykolog og en børnecoach og Oskar er ved 
at komme på rette spor igen. 

Christian fortæller ikke Louise om de små anfald af 
svimmelhed, han har, når han er ude at løbe. Der er 
heller ikke nogen, der ved, at han tager medicin for 
at forebygge mavesår. Det er sådan noget, der følger 
med jobbet. Han ved godt, det er skidt. Han har et 
mentalt billede af en beholder, hvor trykket vokser og 
vokser, men han har svært ved at finde tid til at åbne 
ventilen, der kan lukke trykket ud. 



Når man har foretaget over halvdelen af en rejse, 
begynder man at reflektere over dens slutning frem for 
at se tilbage mod begyndelsen. Sådan er det også at 
blive 40. ”Man skifter ikke hest midt i vadestedet.” Nu 
skal planen føres i mål. Christian er departementschef 
for Justitsministeriet. En vigtig mand for Danmark. Et 
stort ansvar. 

Han har spillet højt spil og vundet de fleste af sine 
kampe. Men han har også fået fjender og modstan-
dere i både det politiske liv, i embedsværket og i pres-
sen. ”You can’t make an omelet …”

Presset på Christian vokser fra flere sider. Hans børn 
er ved at blive voksne, og de begår begge oprør mod 
den liberale og borgelige livsstil, som de er opvokset 
i nord for København. ”Fuck dig, din borgerlige idiot.” 
Christian kan næsten høre ordene komme fra sin 
gamle gymnasieven William. ”Fuck dig, dit reaktio-
nære svin”. Men den gang var ordene i det mindste 
faldet med en vis kærlighed, fordi Christian bare ikke 
kunne forstå Williams sære digte, der aldrig rimede.
 
Williams navn er pludselig begyndt at dukker op 
blandt pengestærke galleriejere, som en ny maler, 
man skal lægge mærke til, og da Christian hørte det, 
blev han for første gang i mange år misundelig på 
nogen. Ikke fordi William har succes, men fordi han 
er lykkedes med at begynde på noget nyt i en moden 
alder. 

Christian får brystsmerter og åndenød. 

”Du bliver nødt til at tage det alvorligt,” siger lægen til 
ham. 
 
Han skjuler sine symptomer.

Christian – midt i 40’erne
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En dag falder Christian om på kontoret. Han vågner 
selv lidt senere. Aflyser et møde og tager ind til sin 
læge. 

”Christian … du risikerer at dø, hvis du ikke gør noget,” 
siger lægen.

Problemet er, at han er så langt oppe på magtens 
tinde, at det reelt set ikke er en mulighed at drosle 
ned. Han ligger inde med en masse viden, der ikke 
bare kan overdrages, og at kravle nedad karrieresti-
gen er det sammen som at gå til bunds. Der er ikke 
noget, der hedder orlov eller sygemelding, for han har 
kalkuleret med sin årsløn i nærheden af de to millioner 
kroner, og der skal den gerne ligge i minimum fem år 
mere. Der er et ret stort spænd fra en månedsløn på 
170.000 kroner til sygedagpenge på 16.000. Sygdom 
er simpelthen ikke en mulighed. 

Egentlig havde Christian besluttet sig for ikke at tage 
med til genforeningsfesten, men nu er det pludselig 
blevet en legal grund til at hivet stikket ud i en helt 
weekend. Ingen medier, politikere eller kolleger vil 
undre sig over, at han skal mødes med sin gamle 
gymnasieklasse, og pludselig går det op for ham, at 
det ikke kun er en undskyldning. Han har faktisk lyst til 
at se dem alle igen, og det får hans hjerte til at banke 
på en anden og bedre måde, end det har gjort længe. 
Sille vil være der med sit søde og naturlige smil. Og 
Nathalie, der vist arbejder i et af ministerierne. 

Det mærkeligt bliver se Martin igen. Christian ved, at 
Martin har overtaget sin fars lokale reklamebureau. 

Det undrer ham ikke. Martin har altid valgt det, der lå 
lige for. 

”Man kommer ikke sovende til succes!”



Blå bog for Martin

Kælenavn: Mester, Mester Martin

Klassens ... Don Juan

Kendetegn: Martin har formået at sidde tre år på bagerste række og få længere og 
lækrere morgenhår, men alligevel række hånden op med så præcist et interval, at han 
stadig kører et imponerende gennemsnit hjem. 
 
Martins store fascination for USA og amerikansk fodbold fik ham i 2.g til at kæmpe 
for, at der skulle oprettes et vaskeægte cheerleaderkor til gymnasiets helt almindelige 
fodboldhold – selvfølgelig anført af Mia i miniskørt. Det gik endda så vidt, at han fandt 
sponsorer, inden det hele blev lukket ned af rektor, der ikke kunne se den fantastiske 
reklameværdi, vores gymnasium kunne have af Mia, der viser sig lidt frem. Martin 
blev nødt til at spille bold uden cheerleadere, men Mia blev ved med officielt at være 
holdets maskot. 

Martin er født med en sølvske i munden, og et charmerende smil på læben. Han kan 
få selv et kemiforsøg til at se nemt ud ... bortset fra den ene gang, han var ved at 
brænde fysiklokalet ned til grunden, naturligvis, men det ændrer ikke på, at vi alle 
elsker dig alligevel Martin! Ikke mindst hunkønsvæsnerne i 1. a, der er mere end villige 
til at slikke både hoved og r.. på knægten (og så ikke flere ord om ’Jomfrujagten’).

Største bommert: Da han på studieturen i Rom lånte Christians røde bukser, og 
de viste sig at være alt for stramme på strategiske steder og gav ham en lidt for 
nærgående fanskare af lokale homoseksuelle. Og selvfølgelig: ”Hey, jeg har vekslet 
helt vildt billigt til drakmer!”

Hvor er Martin om 10 år: Til den tid har Martin startet et it-firma i USA, der laver 
interaktive fødselsdagskort, og han står for at skulle købe sit første amerikanske 
fodboldhold, og vi andre læser om ham i avisen og tænker ‘Guud, er det virkelig 
Mester Martin, der er blevet konge af USA?’

Ofte set: I heftig diskussion med Nathalie – en diskussion, der fortsætter i frikvarteret 
lige indtil, Nathalie råber, at Martin er en idiot og går derfra. ‘Get a room!’ 

Ofte hørt: ”Hey, jeg ved, hvor der er fest,” ”Hey, jeg har min mors dankort!”, ”Hey 
søde, ska’ vi danse?” og ”Hey, hey, HEY! La’ nu vær’ - jeg vidste sgu da ikke, at hun 
var din kæreste!”

Vennernes råd til Martin: Hey … håber du får sagt undskyld til din mor for den der 
fest hjemme hos dig i 2.g, og det der skete ude på toilettet ... og at hendes telefon 
ikke lugter af bræk mere. 

Tre ting med på en øde ø: Fars lækre hus, mors dankort … og Christians røde 
festbukser!

Havneager Gymnasium
3.A. 



”Martin - hvad vil du egentlig have ud af det her?”
”Jeg tænkte nok bare at få nogle pointers til, hvordan 
jeg kom videre med opgaven og ...”
”Nej, jeg mener. Hvad vil du have ud af universitetet? 
Af din uddannelse?”
”...”
”Ja, for det virker ærligt talt ikke til, at du rigtig har 
motivationen.”

Uni er på mange måder som gymnasiet. Venner, 
fester, diskussioner. Bare med endnu mere frihed. Her 
er ingen, der følger med i, om Martin rent faktisk duk-
ker op til forelæsninger. Eller hvor lang tid, han bruger 
på sine opgaver. Gruppearbejde er tricky. I starten 
lader han bare som om, og det går fint. Lidt hurtig-
snak. De andre smiler indforstået og går ud fra, at han 
også forstår. Underviserne nikker og går ud fra, at han 
forstår. Han er blevet en mester i at udstråle selvtillid. 

Der går godt et stykke tid. Men så er der et par med-
studerende, der siger nej tak til at arbejde sammen 
med ham igen. De smiler og siger, at de allerede har 
en makker. Martin nikker afvæbnende. No problem. 
Her er ingen ambitiøs og dygtig Christian, der løfter 
ham og holder ham til emnet. Martin har for øvrigt 
prøvet at holde kontakten med Christian, men der sker 
desværre ikke rigtig noget på den front. Christian har 
for travlt. 

Der er desværre heller ingen Nathalie på uni, som han 
kan konkurrere drillende med og forsøge at sætte på 
plads. Nathalie! Martin havde næsten været som en 
lille dreng, der skubber og driller den pige, som han 
godt kan lide. Det var fjollet, og nu fortryder han. Hun 
var bare så skide svær at komme reelt i kontakt med.

Martin - midt i 20’erne
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Martin er alene. Selvfølgelig er der venner. Fester. 
Piger. Sjove bemærkninger. Ping-pong og snappy 
comebacks. Martin begynder at bemærke blikke, som 
han har set før, men det var aldrig ham, de blev kastet 
på. Det var fjollede Jakob, som alle kunne lide, men 
som bare ikke rigtig blev regnet for noget. Han er på 
en form for tålt ophold i flokken. ‘Vi accepterer dig, 
fordi du er sjov, men vi regner dig ikke for noget’. Som 
om, at det er lidt synd for ham. Synd for Martin? 

Over for alle andre kalder han det for orlov. I realiteten 
har han ikke afsluttet sin basisuddannelse. De afslut-
tende eksaminer eksisterer kun som løs bragesnak i 
kollegiets fællesrum og som vidtløftige ideer fremført 
på lagenet efter sex med en førsteårsstuderende. En 
pige, der dropper ham, lige efter at de var sammen. 
Ligesom Martin gjorde med Sille i 2.g. Hippie-tøsen 
Sille. Og alle de andre piger, der bare var for sjov. Det 
er også en helt ny oplevelse for Martin at blive drop-
pet. 

”Et års orlov til at udvikle en forretningsidé,” siger 
Martin. Det lyder skide godt, og Martin undgår øjen-
kontakt med sine medstuderende, når han siger det, 
og de nikker forstående og en smule uinteresseret. 

Hjemme i byen hedder det også orlov. Det er derfor, 
at han flytter tilbage til sine forældre. Det vil jo være 
fjollet at finde en lejlighed bare for en kort tid. 

”Hvis du vil tjene nogle penge, så mangler vi en ren-
tegner.”
Martins far lyder henkastet. Martin har før arbejdet på 
farens grafiske værksted. Som dreng. 
”Altså hvis du har tid og lyst.”



Det ville jo være dumt ikke at købe det hus, nu hvor 
prisen er så gunstig. 

Martin ser stadig arbejdet i sin fars virksomhed som 
noget midlertidigt. 10 år lyder dog ikke så midlertidigt 
længere, når han taler om det ude i byen. I starten 
havde han tænkt sig at vende tilbage til universitetet, 
når han lige havde fået lidt mere styr på det hele. Han 
skulle nok nå at få sin eksamen, inden han fyldte 30 år 
… efter sin 30 års fødselsdag holdt Martin op med at 
sige til sig selv, at han ville vende tilbage til studierne.

Når man selv synes, at man er god til alting, så kan 
det faktisk være svært at vurdere, om man er virkelig 
god til det, man laver. Martins far siger, at han er dyg-
tig, men det er jo sådan noget, som forældre skal sige, 
og Martin er ofte uenig med sin far i mange andre ting, 
når det handler om bureauet. Martin argumenterer for, 
at det godt kan betale sig at købe den nye, lille laser-
trykker og erstatte den gamle. Alene årlige udgifter til 
reparationer og vedligeholdelse vil kunne tjene den 
nye maskine ind på to år forklarer Martin. Hans far lyt-
ter, men handler ikke. 

Det ville jo være dumt ikke at købe en bil, når nu en 
kollega har et rigtig godt tilbud på en lækker Volvo. 

Efter en tid holder folk i hjembyen op med at spørge 
til, hvornår han flytter tilbage til storbyen. Efter en tid 
holder Martin også op med at spørge sig selv om det. 
Han tjener mere, end han ville tjene på et job som aka-
demiker. Der er kreative og administrative udfordringer 
i hans nærmiljø. Og han ER dygtig til arbejdet. Ikke at 
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det overrasker ham. Ikke særligt meget i hvert fald. 
Og der er jo stadig tid til at rejse til USA og forsøge 
at starte et reklamebureau med den særlige danske 
vinkel. Eller i det mindste bare starte for sig selv. 

Det ville jo være dumt ikke at gifte sig med Lea, når nu 
de skal have et barn sammen. 

Martin får et tilbud. Farens dygtigste projektleder 
vil starte for sig selv i Århus, og han vil have Martin 
med som medejer. Martin er dygtig, og han kan ikke 
udvikle sig mere her i farens lille virksomhed med 
lokale supermarkeder og butikker som kunder. De 
skal op og drille de store drenge i branchen. Men når 
man prøver at flyve, så risikerer man også at falde ned 
igen. Han ved, at faren vil give ham sin velsignelse til 
at prøve selv, men er det nok. Hvad med hans egen 
velsignelse?

Han ser sig i spejlet og smiler. Han er ung og dyna-
misk og alle muligheder ligger stadig åbne. Han har 
en kone, han måske ikke ligefrem elsker, men som 
er fornuftig at være sammen med, som vil de samme 
steder hen på ferie, og som får tingene gjort. Han har 
fast plads på stadion, og hun lader ham se alt det 
sport på fjerneren, han orker. Han har to søde børn, 
og hvis det ikke lige var for den vigende hårgrænse og 
den utrænede mave, så kunne han sgu stadig være i 
20’erne. 

Det ville jo være dumt ikke at tage chancen, når den 
kommer flyvende af sig selv.



En gang for længe siden kaldte Martins ven Christian 
ham for Mester Martin. Nu er han Direktør Martin. Han 
ligner mere og mere sin far. Det sidste hår er barberet 
af. Det ville se bedre ud, hvis ikke kinderne var ved 
at blive kødfulde, men sådan ser en direktør sgu da 
ud, og han kan stadig nå at vende den om. Begynde 
at træne og komme til at se ti eller i hvert fald fem år 
yngre ud igen! Ja han kan så!

Om det var Lea, der opdagede, at Martin aldrig for 
alvor havde elsket hende, eller om hun bare holdt op 
med at elske ham, står ikke helt klart, men savnet efter 
hende og ungerne er alligevel stærkere, end Martin 
har lyst til at indrømme. Selvfølgelig er ungerne store 
nok til selv at vælge, hvor de vil bo, men han havde 
sgu da ikke regnet med, at de ville vælge at bo hos 
hende. 

Direktør Martin. Ligesom sin far. Men det er hans 
far der har startet virksomheden. Det var hans fars 
eventyr, aldrig Martins eget. Han red videre på bølgen. 
Virksomheden var farens stolthed. Hans dygtige og 
driftige far. Ikke Martins værk. Det burde være svært 
at være selvmedlidende, når man sidder i sin store 
Audi på vej til arbejde, hvor man har et kontor med en 
Eames-kontorstol og kunst på væggene. 

Men det var aldrig Martins drøm at sidde i sin fars 
kontorstol. Det er ikke ham, der har valgt kunsten på 
væggene. Martin ved faktisk ikke, hvad der var hans 
drøm mere, men det var ikke en Audi. Eller en fraskilt 
kone, han aldrig elskede. Eller to børn, som ikke rigtig 
gider ham. 
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Det er et mærkeligt sammentræf. Invitationen til 
genforeningsfest for gymnasieklassen falder sam-
men med, at hans mor ringer og siger, at hans far er 
død. Ikke overraskende har Martin arvet så stor del af 
firmaet, som han kan inden for lovens rammer. 

Engang ville han flytte til USA og være iværksætter. 
Han har set Christian i fjernsynet. Han virker sej og 
kold. En vigtig departementschef for Justitsministe-
riet, som har styr på det hele. Selv William har fået en 
eller anden form for succes. Lokalavisen har skrevet 
et store faninterview om den lokale dreng, der fulgte 
sit hjerte og blev en smart kunstmaler. Martin fnyser 
lidt ved tanken. Følge sit hjerte. Men han ved ikke 
helt, om han fnyser af foragt eller misundelse. Han 
møder somme tider Jakob nede i Rosenholm og hilser 
fåmælt på ham, hvis han ikke kan slippe af sted med 
at lade, som om han slet ikke ser ham. Martin synes, 
Jakob ser gammel ud og har svært ved at forstå, de 
en gang gik i samme klasse. 

Han er også stødt på Mia en gang imellem, når han 
har været til møde i Rosenholm. Hun ser stadig lækker 
ud. Han var aldrig i seng med Mia, selv om hun altid 
stod der ved sidelinjen og heppede, når han spillede 
fodbold. Snart skal han se dem alle sammen. Også 
Sille - han var i seng med Sille. Tog hendes mødom. 
Og Nathalie. For nogle år siden så han et billede af 
hende i Børsen. 

Nathalie så stadig akkurat lige så skarp ud som den-
gang for længe, længe siden, når hun satte ham på 
plads. Det var hun egentlig den eneste, der gjorde. 



Blå bog for Anne

Kælenavn: Anne-Pande, Bagstræberen, den ene del af makkerparret Pot & Anne
Klassens ... kvindelige svar på Gandalf

Kendetegn: Ses oftest i en sort T-shirt, der står noget på, der minder om en IQ-test.
Anne er en nørd! Sådan en, der går med i en demonstration, fordi hun faktisk MENER 
noget og ikke bare for at få billige øl, og som har læst alle tre bind af Ringenes Herre. 
Hun findes oftest bagerst i klasselokalet sammen med sin siamesiske tvilling, nej-vi-
er-ikke-kærester-Jakob. Herfra er hun en mester i at se ud, som om hun følger intenst 
med i timen, men vi har set de kruseduller, hun i virkeligheden sidder og tegner. De 
kan muligvis udgives under titlen “Gal Mands Hovedværk” (M/K). 

Byttede på studieturen til Rom alt sit tøj med Mia på et lille bitte pizza-lokum i en 
regulær herrebrandert, og har senere forsøgt at forklare seancen som et ‘feltstudie i, 
hvordan kulturen får mænd til at favorisere piger, der klæder sig som Barbiedukker.” 
Hun har dog - også i en brandert - indrømmet, at hun syntes det var fedt, at der kom 
to lokale Don Corleone-typer, der vildt gerne ville vise hende deres olivenlund, og 
sagde at hun havde pæne bryster (og takket Sille og Mia der stoppede hende på vej 
ind i bilen). 

Anne har, siden hun lavede projektopgave med Nathalie i matematik i 1.g og fik en 
karakter lavere end hende ved fremlægningen, nægtet at lave gruppearbejde med 
andre end Jakob. 

Største bommert: Da hun på vores klassetur til København kom til at spørge 
en strisser i civil på Christiania, hvor man købte det bedste pot. Og bagefter helt 
bogstaveligt forsøgte at bilde ham ind, at det var noget, hun skulle købe til sin syge 
moster!

Hvor er Anne om 10 år? Sjakbajs i et skraldemandsteam eller noget andet vildt 
underligt. 

Oftest set: I en radius af tre meter fra Jakob. Ingen af dem taler sammen. Det hele 
sker åbenlyst ved ren osmose.

Har sagt: ”Einstein sagde, at alt var relativt. Det gælder så også for historiekarakterer” 
og ”Jeg får også motion af at spille computerspil. Mine tommelfingre burde støttes af 
Team Danmark!”

Vennernes råd til Anne: Tag nu bare en kjole på og smil. Det skader ikke. 

Tre ting Anne helt sikkert ville tage med på en øde ø: Sin filmsamling, sit 70’er-
cigaretetui med dobbelt bund og plads til hemmelige joints ... og Jakob.
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Når man bor i en lille provinsby, og er en lille smule 
anderledes på alle parametre, kan man godt få den 
opfattelse, at man bare generelt er helt forkert. Men så 
pludselig er gymnasietiden ovre, og man ender på et 
studie i Århus, og man kigger sig rundt og opdager, at 
alle de andre er fulstændig lige sådan som en selv – 
måske med den undtagelse, at de fleste er drenge. 

Anne går på en fireårig testuddannelse, hvor hun både 
lærer programmering fra grunden og spilteori. En 
uddannelse, hvor det forventes, at hun spiller mini-
mum 20 timer om ugen udenfor skoletiden. En uddan-
nelse fyldt med nørder med småkikset hår, der har lidt 
for store og uformelige T-shirts på, fordi de har købt 
dem på grund af den tekst, der stod på dem og ikke 
på grund af pasformen. Og hun elsker hver eneste 
time af sit liv. 

Da hun søgte ind, troede hun, at det var selve spil-
delen, der ville fange hende, men hun er blevet virkelig 
tændt på programmeringen. Ikke så meget selve spro-
get, men det, hun kan få computeren til, og hvordan 
hun kan tviste det eksisterende og lave brugerflader, 
der gør det nemmere for hendes medstuderende at få 
deres ideer bragt til live. 

Hun bor på et mikroskopisk kollegieværelse, men det 
ligger centralt, og det er her flokken tit samles og drik-
ker øl, spiller, snakker og hører musik. Hun har ingen 
kæreste. Det er det eneste, der ikke er faldet helt i 
hak. Og hun savner Jakob. 
 
Jakob og Anne var altid sammen i gymnasiet. Lige 
siden den gang, de opfandt deres eget tegnsprog 
under en fællestime med et caribisk danseband, som 
ingen af dem kunne holde ud at se på. Efter den dag 
var det egentlig kun Jakob i klassen, der sagde Anne 
noget. Hun følte sig grim og klodset som en elefant 
i en glasbutik, når hun var sammen med de andre 
piger. Selv om Sille var sød nok, var hun også irrite-
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rende nærgående, og Anne er pissedårlig til small talk. 
Og det var endnu værre at forsøge at begå sig med de 
enormt pigede piger som Mia. Mia, der havde succes 
hos drengene og altid var festernes midtpunkt, var 
som fra en anden planet. Det tætteste, hun kom på et 
match på pigesiden var egentlig nok Nathalie. Natha-
lie var klog, men desværre var de kuldsejlet omkring 
en tidlig gruppeopgave i 1. g, hvor det var Anne, der 
fik ideerne, men Nathalie endte med at fremføre dem 
så refleksivt, at læreren gav hende en højere karakter. 

Det var godt, hun havde Jakob. De var altid sammen. 
Og det var ikke fordi, de snakkede dybt og fortroligt, 
men de grinede meget sammen, de så film, spillede 
spil i alle afskygninger, spiste junk food, røg pot og var 
enige om, karakterer var for stræbere som Christian 
og Nathalie. Jakob og Anne var anderledes ... sam-
men. 

Venskabet var så unikt og helligt for Anne, at hun 
aldrig tog sig sammen til at fortælle Jakob, at hun ville 
ønske, at han var mere end en ven. At hun ønskede 
det så meget, at hun ikke turde drikke sig fuld for alvor 
til fester af frygt for, at hendes følelser skulle slippe ud, 
og at han skulle opdage det og skride. 

Han opdagede vist ingenting, men han skred på en 
måde alligevel ud af hendes liv. Da gymnasiet var 
overstået, fik han arbejde på Rosenholm Tømmer-
handel og tjente pludselig masser af penge. Anne 
mødte ham en enkelt gang på Vognhjulet, da hun var 
hjemme til jul, men det var ikke mere det samme. Han 
fortalte anekdoter om folk, hun ikke kendte, og han 
tabte interessen, når hun nørdede ud af en tangent om 
programmeringens historie. 

Efter nogle måneder holdt han op med at svare, når 
hun ringede. Hun ved ikke engang, om han stadig bor 
det samme sted.



Livet på den anden side af computerspilsskolen har 
været barsk for Anne. Skolen var en fest. Det vrimlede 
med ligesindede, og de sjove, fede, anderledes, over-
rumplende og gale ideer hang så tæt, at man kunne 
plukke dem fra loftet efter behag. 

Men ude i virkeligheden vendte de usagte krav og 
forventninger om, hvordan man er en voksen kvinde 
tilbage og slog Anne hårdt i nakken. 

Hun er blevet ansat i et firma, der laver it-løsninger for 
staten. Hun er ikke med i udviklingen, men i selve pro-
grammeringsdelen, og lønnen er mere end rimelig. Det 
er kollegerne ikke. Der er mange mænd. De er ikke 
sjove og sære, men alvorlige og irriterende regelrette. 
Det nytter ikke, at hun kommer med input til, hvordan 
rapportering af koden kan gøres mere forståelig. De vil 
have det, som de plejer, og de har alle sammen gået 
syv år på datalogi og lægger ikke skjul på, at de ved 
bedre. Hun hader deres overbærende smil og nik til 
hinanden. 

Hun bor i en toværelses sammen med sin kat. Hun har 
en lille, fornuftig bil. Hun har forældre og søskende, 
der har pissetravlt med, at hun hverken er gift eller har 
børn, eller i det mindste har en kæreste, hun kan vise 
frem til påskefrokosten. Anne kan se, de synes, hun er 
sær, og at det er synd for hende. De er holdt op med 
at spørge til, hvad hun laver. “Det er jo sådan noget 
med computere”, og i stedet snakker de om børn, 
børn, børn og motion og sommerferie. Anne overve-
jer at slå hånden af dem. Det ville alligevel ikke gøre 
nogen forskel for dem. De ser hende ikke for alvor, og 
hun ville få fred. 

Hun spiller stadig spil. Hun elsker at forsvinde ind i 
en fiktiv verden, hvor hun kan optimere sin rolle og 
gennemskue de store sammenhænge. Og det er ikke, 
fordi hun ikke har venner. Hun ser stadig flere af dem 
fra studiet, men de bedste af slagsen er faktisk nogen, 
der kun er på nettet, og som hun ikke ville genkende, 
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hvis hun mødte dem i biffen. 

Det er heller ikke, fordi hun ikke har haft kærester. Det 
varer bare aldrig så længe. Hun er måske blevet for 
gammel til at knytte sig til andre. Som katten.

En dag så hun Christian på tv. Han var alvorlig, og 
han havde fået lederhår. Han udtalte sig om noget 
vigtigt i Justitsministeriet, og det var svært at forbinde 
ham med festglade og grinende Christian fra dengang. 
Anne stenede længe over det interview. Der må være 
en kode. Et mønster, hun ikke har gennemskuet, men 
som de andre har. Det, der gør, at de er fisk i vandet, 
mens hun selv gisper efter liv og luft. 

... eller måske er hun i virkeligheden bare en virus i 
systemet. Noget, der ikke passer ind, og som vil øde-
lægge hele samfundets struktur, hvis den breder sig 
og der bliver for mange ligesom hende. Hun ved, det 
er en meget farlig tanke. Hun går til psykolog for at få 
bugt med den. 

“Hvor ser du dig selv om 10 år?” spørger han. Hun 
bliver helt tavs både udenpå og indeni. 
“Jeg vil tro, der er en ret stor risiko for, at jeg er en gal 
kattedame med hår ud af næsen,” siger hun så. 
Han rynker brynet og kigger opmærksomt på hende. 
“Hvad er det i dig selv, der får dig til at sige sådan? 
Kan du beskrive følelsen som en figur eller måske et 
menneske?” spørger han så. 
Han har anbefalet hende at drikke friskpresset juice. 
Det skulle grounde hende mere. Hvor får han dog alt 
det ligegyldige shit fra? 
“Det er en kat. Den er meget stor og sort, og en eller 
anden har barberet en kode ind i dens pels. Det er 
koden til en bankboks. Der ligger guld fra Mordor i.” 
Hun smiler. Det gør han også, men ikke helt op i de 
blå øjne. Han ser et øjeblik kortsluttet ud, og hun ved, 
at det er sidste gang, hun kommer hos ham.

Jakob ville have forstået.



“Mor! Jeg har smittet dig med ulækkerhedsbaciller. Nu 
er du en zombie. Du skal fange mig!”

Anne adlyder sin 6-årige. Hun hæver hænderne og 
vakler efter ham, og Tristan vrider sig hvinende i hen-
des greb, da hun slår kløerne i ham. 

Jesper kommer ind i stuen med hendes bilnøgler, 
som hun aldrig kan finde, og spørger, hvornår hun 
er hjemme igen. Han kysser hende og lover at lave 
lasagne. 

Hun skal helt til Fyn, hvor 35 ledere venter på at høre 
hendes mening om innovation. Efter foredraget skal 
hun facilitere et spil, hvor de gennem leg erfarer, hvor-
dan man afskediger folk så menneskeligt som muligt. 
Det er et spil, hun kender som sin egen bukselomme. 
Hun har selv udviklet det, og hun ved, der i eftermid-
dag vil sidde tre glade kunder, der senere vil komme 
tilbage til hendes konsulentfirma efter mere. 

Det er lykkedes hende at kombinere sit kreative talent, 
sin uddannelse og sin erhvervserfaring til noget, der 
er virkelig salgbart, og Jesper mener, hun sagtens kan 
tage tre gange så meget for sine ydelser, som hun 
gør. Men det er ikke pengene, der er vigtige. Det, der 
er vigtigt, er følelsen af at gøre en forskel samtidig 
med, man kan se sig selv i øjnene. 

Hen over Sjælland tænker hun over den invitation, hun 
har fået til genforening med gymnasie-klassen, og 
hun ryster lidt på hovedet over sin egen reaktion. Hun 
burde glæde sig helt vildt, men i stedet er hun bekym-
ret. Hun kan sige nok så mange gange til sig selv, at 
hun er en anden, meget mere selvsikker og kompetent 
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kvinde, end hun var dengang. Men alligevel bruger 
hun alt for mange kræfter til at tænke over, hvilket tøj 
hun skal have på, og hvilke strategier hun skal lægge 
for ikke at falde i de gamle mønstre og roller. Hun VIL 
ikke være nørden i deres øjne længere.

Hun har selvfølgelig googlet sine gamle klassekamme-
rater. Det ser ud til, at både Christian og Martin har 
succes i erhvervslivet på hver deres måde. William 
er tilsyneladende en vildt talentfuld kunstner. Kloge 
Nathalie har efterladt sig overraskende få digitale 
fodspor, men Anne har fundet hende på en persona-
leliste fra Udenrigsministeriet. Sille er tilsyneladende 
blevet healer af en slags. Hendes facebookside er 
fyldt med citater af Dalai Lama. Mia har også en 
FB-side, som det ikke ser ud til, hun bruger. Men der 
er billeder af en glad familie, og Mia er stadig smuk 
på den der måde, der får Anne til at føle sig lidt for 
maskulin. Den eneste, hun slet ikke har kunnet finde, 
er Jakob. Og i virkeligheden er det jo ham, hun er 
mest nervøs for at møde. Hvordan er det gået hendes 
soulmate fra ungdommen? Har han fået en vidun-
derlig og stor familie? Har han overhovedet tænkt på 
hende i alle disse år? Søde, sjove, kloge Jakob. Den 
eneste kærlighed, hun har været i stand til at finde 
helt selv på en naturlig måde uden hjælp fra statestik 
og datingsites. Hvordan vil det blive at se ham igen? 
For ægte? Følelsen af angst rammer hende, mens hun 
drejer ind på parkeringspladsen. Kan han vælte hende 
følelsesmæssigt omkuld? Er han mon i virkeligheden 
en trussel mod alt den lykke, det har taget hende så 
mange kræfter at bygge op? 

Hun lukker vinduerne i bilen og skruer op for musik-
ken. Smiler, da de spiller ‘Everything i Awsome’ og 
synger med. Højt. 



Blå bog for Mia

Kælenavn: Mi-sen, Fodboldeksperten, (af onde tunger: Vandrepokalen)
Klassens ... Miss Vår

Kendetegn: Mia kan virkelig mange vittigheder, men hun har altid glemt pointen. Det 
hindrer hende dog ikke selv i at grine højt, hjerteligt og længe over dem. 
Hun er så populær blandt skolens fodboldspillere, at de - efter at have opgivet at få 
hende som cheerleader - har kåret hende som holdes maskot. 

Mangler altid penge. Men hvis krisen for alvor skulle kradse, kan hun bare pantsætte 
sit skosamling. Selv hvis hun bare får en krone pr. styk, ville hun nok godt kunne 
overleve et par vintre. 

Smuglede en gang sin næsten mindreårige lillebror med ind til en fest på skolen, 
men fortrød bittert, da hun så, hvor ‘moderligt’ Sille tog sig af ham. Det har dog ikke 
hindret dem i senere at omtale hinanden som ‘Svigerinden’, især efter en øl eller to. 
Som den nok eneste i hele klassen blev Mia overrasket, da Martin afslørede hvor 
mange skitser, William havde lavet af hende på vores tur til Rom. “Jeg så jo godt, han 
kiggede ... men jeg troede måske bare, jeg havde fået noget på næsen,” fnisede hun. 

Største bommert: Da hun til skolefesten i 2. G forsøgte at score vikaren, som 
ellers både havde ring i højre øre og havde brugt tre uger på at lære os om bøssers 
urimelige mangel på rettigheder. 

Hvor er Mia om 10 år? Muse for sammenslutningen af ensomme, forsmåede 
kunstnere og/eller hjemmegående husmor med tre tjenestefolk og gift med en eller 
anden superrig fodboldspiller, der elsker hende højt, men har opgivet at forklare 
hende off side-reglen. 
 
Oftest set: Brydende fnisende sammen over noget Lærer-Frandsen har sagt, og som 
hun er den eneste, der kan se det morsomme i. Eller i færd med at vælte dansegulvet 
til en af årstidsfesterne. 
 
Har sagt: ”Hvad er det nu de der prikker for enden af sætningerne hedder?” “Tænk at 
have levet i en negativ tid (om tiden før Kristi fødsel). “Har du set min øl? Jeg er bange 
for, den ligger et sted og er væltet.”

Vennernes råd til Mia: Hverken kærlighed eller venskab kan købes for penge. 

Tre ting, Mia helt sikkert tager med på en øde ø: Den seneste kollektion fra 
Frøken Louise, et spejl (man skal jo se ordentlig ud, når man bliver reddet) og hendes 
neonpinke træningssko

Havneager Gymnasium
3.A. 



”Den her skintonic bruger jeg selv. Det er bare den 
bedste til ung hud!”

Når Mia tænker tilbage på gymnasiet, var det en lys, 
let og sjov tid. Det var en tid, der fløj af sted fyldt med 
gode veninder og fede fester … momentvis afbrudt 
af eksaminer, der var ved at slå hende ihjel, fordi hun 
blev så forfærdeligt nervøs. 

Men da hun pludselig stod med huen i hånden, 
virkede det, som om alle muligheder stod åbne, og 
hun havde enormt mange drømme og planer for sin 
fremtid. 

Hun ville egentlig gerne have været ude at rejse. 
Sådan rejse for alvor. Uden sikkerhedsnet. Problemet 
var bare, at de piger, hun var tættest på i gymnasiet, 
ikke drømte om meget mere end en tur til Tyrkiet med 
alt betalt. Hun kunne naturligvis have rejst med Sille. 
Sille var ikke en, hun hang ud med til daglig, men 
efter dengang Mia smuglede sin lillebror med til en 
fest, og Sille scorede ham, havde de alligevel haft et 
eller andet sammen. Mia huskede, hvordan de efter 
julefrokosten havde dinglet med hinanden om halsen 
gennem gågaden og havde sunget den svenske vise 
’Helan går’, selv om klokken kun var tre om eftermid-
dagen, og alle folk stirrede. Hun var virkelig tæt på at 
ringe og spørge. Men Sille var bare så vild og flippet. 
Måske ville Mia ikke turde de samme ting som hende, 
når det kom til stykket ? Eller måske ville det være for 
svært at skulle klare sig på engelsk? 

I stedet fik Mia tilbudt en elevplads i Matas, og plud-
selig tog den ene dag den anden. Alle i Rosenholm 
kendte hende, især efter hun vandt konkurrencen som 
Miss Vårens Rose, og hun havde frit valg på alle hyl-
der, når det gjaldt byens mænd. Hun gik tit i byen og 
dansede sig gennem de første somre efter gymnasie-
årene. En aften mødte hun Kasper. Så var det ligesom 
blevet tid, og det var dem, det ‘skulle være’. 

Kasper tjener mange penge på sit job som sælger, 
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og nu er de ved at bygge drømmehuset på toppen af 
bakken med udsigt over fjorden. Hun har allerede haft 
flere møder med havearkitekten, og de skal giftes om 
to måneder. 

To måneder ... 

Mia kan godt savne sine vilde somre og tiden i gym-
nasiet. Hun tager somme tider sig selv i at sidde og 
stirre ud over vandet med sin gin tonic og pludselig 
komme til at grine over dengang kiksede Willliam fra 
klassen smed sit hjerte for hendes fødder, og hun blev 
så totalt overrasket, at hun stødte ham alt for hårdt fra 
sig, så han begyndte at græde. 

Eller hvor sjovt det var dengang Jakob fik overtalt 
Vikar-Nissen til at give ham fri en halv time før tid, 
fordi han sagde, han skulle nå bussen til Ommerslev. 
Og de så alle sammen rejste sig op og skred. 

“Hvor skal I hen?” havde Vikar-Nissen spurgt. “Bor i 
ALLE sammen i Ommerslev?” 

Og så havde Anne sagt, at det var fordi, de skulle 
til Jakobs fødselsdag. Og dagen efter havde Jakob 
haft kage med, og de havde fejret ham, selv om han 
slet ikke var født på den tid af året. Så tænder hun en 
ekstra smøg. Følger røgen, der stiger op og forsvin-
der, før hun ryster på hovedet og griner over sig selv. 
Mias melankoli får sjældent lov at slå rod, for livet og 
glæden kommer stadig let til hende. Hun holder sig 
i gang. For eksempel er hun med på adskillige fit-
nesshold ovre i centeret, og hun er også begyndt at 
løbetræne sammen med en veninde. 

Hun kigger på de kakler, som hun og Kasper har valgt 
sammen til det nye køkken. De er lækre, italienske og 
hundedyre. Hun føler på deres glatte, kolde overflade 
og tænker på huden på den murersvend, der skal 
sætte dem op på torsdag.

Om to måneder skal hun giftes. 



”Det er en rigtig god concealer, hvis du tænker mere 
på kvalitet end på pris. Den er virkelig effektiv til at 
fjerne de sorte rande under øjnene. Den koster 149 
kroner.” 

Alting går så stærkt. Alt for stærkt. Mia passer sit job 
i byens Matasforretning, hvor hun nu er blevet chef-
indkøber for alt, der handler om kosmetik og parfu-
mevarer. Det er egentlig en fin arbejdsplads. Der er 
kun kvinder ansat, og de griner meget og tager ind i 
mellem i byen og drikker en øl eller to sammen. 

Hjemme er der også fuld knald på. Mia og Kasper har 
fået to drenge, og nu går meget af hendes tid med 
at hente og bringe, for Mikkel på 8 år går til fodbold 
tre gange om ugen, og om lørdagen skal han tit til 
stævne. Magnus på 10 er en talentfuld svømmer, der 
skal fragtes lige så meget rundt, og der er også et hus 
at passe, en have at luge, og der skal både købes ind 
og laves mad og puttes og ordnes lektier. Mia og Kas-
per er ved at planlægge en ny forhave med japansk-
inspireret vand- og sten-miljø, men det er svært at få 
færdigt, for Kasper er ofte væk på grund af jobbet. 
Han kører i lange perioder en uge af gangen til leve-
randører i Tyskland, og Mia synes, hun har alt, alt for 
meget om ørene. 

I bladene står der, at det vigtigste er, at man ikke 
glemmer sig selv i dagligdagens malstrøm, og Mia 
gør, hvad hun kan. Hun er fitnessinstruktør to aftener 
om ugen, og hun er blevet en mester i at lave mave-
øvelser foran fjernsynet, mens hun ser sin yndlings-
serie, og ungerne endelig er lagt i seng. Heldigvis 
blev hun og Kasper boende i Rosenholm i stedet for 
at flytte væk. Hun kan slet ikke se, hvordan hverda-
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gen skulle hænge sammen uden hjælp fra begge sæt 
bedsteforældre. 

Det er til gengæld billigt at bo i byen, og der er penge 
nok til både to store biler, sommerferie i Tyrkiet eller 
Thailand og skiferie i Østrig. Det er så hyggeligt at 
være sammen om noget alle sammen, og de har ofte 
naboer med på turen. 

Men nede under den omhyggelige sminke, er Mia ved 
at gå op i limningen. Det er, som om der slet ikke er 
plads til hende ... den rigtige hende, hvis hun overho-
vedet kan huske, hvem hun er. Hun keder sig, men har 
ikke tid til en hobby. Hendes eneste åndehul er turene 
i byen med veninderne eller med pigerne fra butikken. 
Mia ved god selv, hun ikke tåler samme mængder 
alkohol, som hun gjorde, da hun var yngre, og at hun 
bliver hurtigt fuld og ‘lidt for meget’ og lidt for glad, 
når hun drikker. Hun ved også godt, det ikke er helt i 
orden, at hun somme tider falder for de smigrende ord 
og de lange øjne fra mændene i byen, og hun ved, det 
er uholdbart, at hendes veninde Louise skal blive med 
at dække over hende, men hun kan ikke lade være. 

“Jeg sover hos Louise. Ellers vækker børnene mig, 
og det så hårdt med for lidt søvn efter sådan en fest,” 
siger hun. De giver hende alle sammen ret, og ingen 
tvivler hendes ord. 

”Du har fortjent det. Du slider så hårdt for at holde 
hele den her familie oven vande,” siger både hendes 
egen mor og Kaspers, når hun tager af sted. Og det er 
næsten det værste, når hun kravler ud af armene på 
en ung tømrelærling: Det har ingen konsekvens. 

Og når der ingen konsekvens er, er det hele i bund og 
grund ligegyldigt. 



”Nej, selv om man allerede har en moden hud, og er i 
40’erne, er det ikke for sent at begynde at bruge ryn-
kecreme. Og vi har denne i en rigtig pæn gaveæske.” 

Mia har det af helvede til. Det har hun haft længe, men 
det spidser mere og mere til. Hun må gøre noget. Hun 
aner bare ikke hvad. 

Ungerne er flyttet tidligt hjemmefra. Mikkel er på 
idrætsefterskole, og Kasper har et udvekslingsår på 
High School i Texas. Huset på bakken er pludselig 
blevet for tomt og for stort, og hun er oftest alene i det 
sammen med husets golden retriever. Kasper får flere 
og flere rejser til København, efter han er blevet en del 
af ledelsen. 

Hun har selv som på magisk vis forvandlet sig fra et 
lækkert skår, som håndværkerne piftede efter, til en 
dame, der får at vide, at hun ”holder sig godt,” når 
hun tilfældigt støder på gamle bekendte i Føtex. Hun 
arbejder stadig i Matas. Hun er den ældste blandt 
medarbejderne, og det føles akavet at holde fest med 
de andre. 

Et langt arbejdsliv har gjort Mia til ekspert i krop og 
udseende, men det er en viden, hun ville ønske, hun 
var foruden, for når hun ser sig i spejlet, ser hun et 
ansigt, der forfalder, og hun ved, at alverdens ryn-
kecremer ikke kan redde hende. De er kun drømme 
på dyre flasker. Hun er holdt op med at komme i 
fitnessscenteret. Hun kan ikke lide at tage tøjet af og 
bade med de unges kroppe, og i stedet går hun lange 
ture med hunden eller løber alene langs fjorden. 
“Du er så heldig, du fik børn tidligt. Nu har du hele livet 
for dig!” siger hendes veninder. Men hvad fanden skal 
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hun stille op med al den tid? Det er jo for sent at få en 
rigtig uddannelse!

For at lave bare et eller andet, er hun begyndt at male. 
Hun synes faktisk selv, de abstrakte værker i blå og 
lilla nuancer med et strejf af guld er rigtig vellykkede, 
og nabokonen har spurgt, om Mia vil male nogle bille-
der i særlige mål, så de passer over deres brændeovn 
i sommerhuset.

Mia blev ramt af både rædsel og forventning, da 
invitationen til gensyn med gymnasieklassen dumpede 
ned i postkassen. Den eneste, hun en gang i mellem 
ser fra dengang, er Jakob. Men de hilser ikke. Han er 
en sølle sut, der hænger på Vognhjulet og vist nok er 
rodet ind i både kriminalitet og stoffer. 

De andre flyttede. Hun blev. Er Nathalie stadig lige 
kedelig at se på? Fik Sille nedlagt en rockstjerne, og 
hvad pokker er der blevet af Anne, der lignede en 
dreng? Og mon William nogensinde er kommet sig 
over, at hun behandlede ham så hårdt dengang? Mon 
han er blevet ved med at tegne? Måske skal hun vise 
ham sine egne billeder ... hvis hun tør? 

En enkelt gang kom Martin ind og købte en parfume 
af hende i butikken. Han er blevet leder i sin fars lokale 
reklamebureau - og er skaldet og småfed og ligner i 
grunden hendes egen mand. Utroligt, når man tæn-
ker på, hvor forskellige, de så ud, da de var i 20‘erne. 
Martin med det lækre hår og det frække smil. 

Hun bruger timer på at overveje, hvilket tøj, hun skal 
have på, og hvad hun vil sige. Gensynet med gymna-
sieklassen er det mest spændende og skræmmende, 
der er sket i hendes liv de sidste mange år.



Blå bog for Nathalie

Kælenavn: Isdronningen, Izzie, Fru Klog

Klassens ... Fessorinde

Kendetegn: Nathalie ved så meget om alting, at hun kan gøre selv den mest garvede 
lærer nervøs. Faktisk er hun så klog, at hun også altid er frisk på at forklare, hvad 
Christian eller Martin mener, hvis de selv skulle være i tvivl. Hun er kun kommet for 
sent i skole en eneste dag, og det var kun 10 minutter og fordi, bussen var drønet 
sammen med en lastvogn. Hun var dog senere på dagen nødt til at kapitulere og tage 
på skadestuen, hvor det viste sig, hendes arm var brækket to steder. 

Vi havde i 2. g besøg af tre PhD-studerende, der skulle lave personlighedstests på 
hele klassen, hvorefter de begejstrede udbrød, at Mia og Nathalie var så forskellige 
som nogen mennesker overhovedet kunne være. Nathalies umiddelbare kommentar 
var, at det forklarede meget. For eksempel at Mia en gang troede, at strudsen var 
verdens klogeste dyr. 

I 3. g blev Nathalie elevrådsformand efter kampvalg mod Sille. Vi undrer os stadig 
over, hvordan Nathalie kunne vinde ved hjælp af powerpoint-slides, når Sille lovede 
billigere øl til skolefesterne, men sådan er verden så uretfærdig. 

Største bommert: Dengang det var klassens tur til at stå for morgensamlingen, og 
Izzie skulle sørge for at få den danske tekst til ‘Desertøren’ op på storskærm og i 
stedet for “at bro’r vil slås med broder, gør men’sket til barbar,” kom til at skrive “at 
bro’r vil slås med broder, gør men’sket til barber.” Der gik flere uger, før hun igen 
rettede Frandsen i engelsktimerne efter den historie.

Hvor er Nathalie om 10 år: 12-sproglig korrespondent i Europarådet EU. Eller måske 
bare den, der bestemmer i Europarådet.  

Oftest set: Med næsen i sine notater. Anne påstår, hun engang har set Nathalie terpe 
formelsamlingen på vej til bussen, og hun har engang pjækket fra forårskoncerten for 
at blive færdig med en dansk stil. 

Har sagt: ”Darth Vader er vel også en slags menneske,” “Nå, siger facitlisten det? 
Men så må facitlisten jo tage fejl!” og “Det er vel på en måde rimeligt. De fattige får 
sol og varme, og vi får mad.” 

Vennernes råd til Nathalie: “Drik lidt mere. Du har rigeligt med hjerneceller.”

Tre ting Nathalie helt sikkert vil tage med på en øde ø: Sin lektiebog/kalender, 
Karnovs samlede værker og ananas-sodavand (Ja, det er ret klamt, men hun drikker 
pokkers mange af dem). 

Havneager Gymnasium
3.A. 



En af de første dage i 1.g spurgte Jakob, om Nathalie 
ville med ud at ryge. Hun fortalte ham køligt, at hun 
var kommet på gymnasiet for at lære noget. Ikke for 
at ødelægge sine lunger sammen med idioter. Siden 
den dag kaldte de hende isdronningen, og det var ikke 
sidste gang at Jakob eller nogle af de andre fik svar 
på tiltale.

Nathalie holdt fast i sin seriøse retning, mens alle 
klassekammeraterne røg på slingrekurs i festdruk og 
pjækketimer, og hendes karakterer lå altid i top. Men 
hun husker også tydeligt den dag, de fik stil tilbage, 
og Martin lænede sig over mod hendes bord og viste 
hende sin karakter med ordene: “Se, Izzie! Man KAN 
faktisk både have det sjovt og score guld på gym på 
samme tid. Du skulle prøve det en dag!”

Hun vidste ikke rigtig, hvorfor det havde såret hende. 
Måske fordi han troede, hun savnede at drikke sig pin-
lig, som Mia, der var sammen med så mange drenge, 
at deres ‘kælenavn’ til hende var Vandrepokalen? 
Gjorde hun? Savnede at slå sig løs? Ligesom Chri-
stian, der faktisk både kunne være en af de populære 
drenge i klassen, drikke og ryge hjernen ud, og som 
den eneste va en reel konkurrent i den langvarige krig 
om det bedste karaktergennemsnit. Martin spillede op 
i dysten, men smil og charme får ikke en til tops. 

Efter gymnasiet tog Nathalie på sprogskole i Paris, 
inden hun begyndte at læse Franske Handelsstudier. 
Det faldt hende næsten endnu nemmere end at gå i 
gymnasiet. Hun var færdig med sin grunduddannelse 
på nomeret tid, samtidig med, at hendes uddannelse 
kom på en liste over fag, hvor det var mindst sandsyn-
ligt, at kandidaterne fik job bagefter. Dét gjorde ondt. 

Hun følte, at hun havde satset på en forkert hest, og 
spildt fire år, for der var ingen tvivl om, at hun måtte 
skifte uddannelse. Nathalie havde ikke knoklet som 
en tosse for at komme forrest i arbejdsløshedskøen. 
Hun ville have både penge og prestige, og hun kunne 
se, at alderen allerede nu var imod hende. Selv om 
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hun straks skiftede studie, ville hun ikke længere være 
ung og fremadstormende, når hun blev færdig, men 
bare helt almindelig og på alder med alle de andre, der 
brugte alt for lang tid på at uddanne sig. Og der ville 
altid være en Christian, der forsøgte at snigløbe hende 
indenom. 

Hun talte med flere studievejledere og professorer, 
før hun besluttede sig. Spurgte ind til de forskellige 
steders undervisning og engagement, for hun havde 
ikke råd til at løbe ind i dårlige lærere, der hellere ville 
forske. På statskundskab fandt hun, hvad hun søgte. 
Professor Ulrik Damkjær var en seriøs og kultiveret 
mand, og han tog hende under sine vinger. Fodrede 
hende med gamle dokumenter, udenlandske tidsskrif-
ter og information om relevante seminarer. Hun slugte 
det hele, og efterhånden blev snakkene mellem hende 
og Ulrik længere og blev til frokoster, så til middage, 
så sex.

Sex er dejligt og noget forholdsvist nyt i Nathalies liv. 
Drenge sagde hende intet, dengang hun gik i gymna-
siet. Dengang overvejede hun seriøst, om den mang-
lende interesse kunne skyldes at hun var lesbisk ... 
faktisk troede hun en overgang, at hun var forelsket 
i Sille, da de sad i elevråd sammen i 3. g. Hun fandt 
senere ud af, at det snarere skyldtes, at hun tændte 
på mænd med en vis mængde intelligens, visdom og 
ro i bagagen. Og den kombination havde været en 
eklatant mangelvare på gymnasiet. 

Nathalie er nu næsten færdig med sin magistergrad. 
Alt, hun rører ved, bliver til guld (= ros og topkarakte-
rer), og hun tænker somme tider på Martin, der ikke 
ville anerkende hendes slid. Han skulle bare se hende 
nu!

Desværre er Ulrik gift. Men det er ikke noget godt 
ægteskab, og hans børn er ved at være store og sik-
kert ligeglade. Nathalie er hamrende ligeglad med de 
20 års aldersforskel. Hun har aldrig været mere tilfreds 
med livet eller mere forelsket i nogen.



Disciplin betaler sig. Nathalie har slidt og slæbt, men 
bor nu også i en stor lejlighed i det indre København 
med tagterasse og udsigt over Øresund.

“Han går aldrig fra sin kone. Det er kun noget, de 
siger, at de vil gøre, fordi de vil i bukserne på alle de 
kvindelige studerende,” sagde hendes læsegruppe til 
hende 100 gange, mens hun holdt intime vejledermø-
der på hans kontordivan.

Men Ulrik blev skilt ... og gift med hende. Han arbejder 
stadig som professor ved instituttet, og mens Nathalie 
bruger sin sparsomme fritid på at løbetræne (for at 
have energi til en travl arbejdsdag), bliver han mere 
og mere en hyggeonkel. Han bruger aftenenerne på 
at læse klassikere, og det er ham, der nyder at gå i 
specialbutikker og købe den helt rigtige udskæring. 
Det er også ham, der laver aftensmad og koordinerer 
rengøringshjælpen. “Du har dit at se til. Løb du bare, 
skat. Jeg har ikke mere at bevise,” siger han og peger 
smilende på deres dørskilt, hvor han står nævnt som 
Professor Ulrik Damkjær.

Nathalie elsker sit liv. Hun elsker sin mand og hans 
jævnaldrende intelligente venner, der kommer på 
besøg og konverserer over god rødvin og hjemmela-
vet thai-mad. Og hun elsker at arbejde. Ulriks kontak-
ter fik hende allerede i den sidste del af studietiden ind 
på de virkelig tunge praktikpladser i toporganisationer 
indenfor handel og EU, og Nathalie var ikke typen, der 
bare sad med hænderne i skødet og sagde tak. Hun 
leverede analyser af kommandoveje og udviklings-
potentiale i virksomhederne, hun besøgte. Da hun 
senere skulle i gang med sin PhD, var det en smal sag 
at binde de forskellige cases sammen med de nye 
EU-direktiver og perspektivere resultatet op imod den 
danske økonomi generelt. Hun bestod på rekordtid 
med topkarakter.

Hun er nu ansat i ministeriet som embedsmand, og er 
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allerede forfremmet to gange. Hun har en klar fornem-
melse af sin karriereretning, og hun nyder kun godt 
af, at hun er kvinde. Hendes velplejede og diskrete 
ydre snyder mændene, ligesom det snød drengene 
i gymnasiet. Hendes rivaler tror, hun er blid og nem 
at komme udenom, men Nathalie er en slange, når 
det kommer til magt. Hun kan vente uendeligt på sin 
position, men hun har omfattende data på alle rivaler, 
og når det gælder, slår hun til.

“Men hvad med børn?” spørger hendes bekendte og 
deres medbragte kærester ved de formelle middage 
i embeds medfør. Og hun hader det spørgsmål mere 
end noget andet.
“Ja, hvad med dem?”
“Jamen sådan nogle skal du da også have! Det er vel 
ved at være tid?”
“Er vi ikke mennesker nok i verden?” svarer hun. Eller: 
“Jeg mener, det er mere relevant at diskutere brutto-
nationalproduktet,” begge dele virker. De bliver forvir-
rede, og måske mumler de “... men du har selvfølgelig 
også Ulriks børn.”

De har helt ret. Eller rettere: Ulrik har Ulriks børn. Det 
er endnu en vidunderlig ting ved at have en moden 
mand. Han har ikke lyst til flere bleskift. Han spørger 
ikke hele tiden til hendes biologiske ur, der står helt 
stille. Han er lige så tilpas i en verden uden småbørn, 
som hun selv er.

Ulriks børn, Mads og Signe, er ved at have alderen, 
hvor de flytter hjemmefra. Den mindste, Jonathan, 
kommer stadig på besøg hver anden weekend, og 
Nathalie synes selv, hun har et fornuft forhold til den 
9-årige dreng. Han har for eksempel sit eget værelse 
hos dem, og hun har et par gange taget ham med på 
museum. Oftest passer hun dog de weekender ind, så 
hun kan tage noget arbejde med op i sommerhuset. 
Så kan far og søn have lidt kvalitetstid for dem selv 
tilbage i København.



Nathalies sko smækker hårdere mod parketten i 
ministeriet, end de gjorde for fem år siden. Knolden 
i nakken er også lidt strammere, makeuppen er lagt 
præcis samme måde hver eneste dag. Hun har fået 
læsebriller, hun glemmer at tage af, når hun rejser sig 
fra sine papirer.

Hun er lige blevet forbigået til stillingen som depar-
tementschef, og det er den fjerde toppost, hun har 
misset, selv om det har været åbenlyst, at hun var 
den mest kvalificerede på området. Og det er næsten 
værre end selve forbigåelsen at se, hvem der i årenes 
løb er blevet udvalgt i stedet for hende.

To af dem var mænd. Mænd, der havde brugt mere 
tid på at drikke øl med de rigtige, var bedre til at bruge 
ministeriets penge på ligegyldige uddannelsesture 
til varme destinationer, og som var hurtige til at stille 
sig op og holde en tale for mænd, der var længere 
oppe i hierarkiet, end de selv. De mindede hende op 
Christian og Martin fra gymnasietiden. Dem har hun 
ellers ikke tænkt på ret mange gange siden dengang.

De andre to var kvinder. Yngre end Nathalie, dårligere 
kvalificeret, men med store smil og udsigt til kavaler-
gangen og de runde bryster, der var fuldstændig ens 
og købt på Baumgarten Privathospital. “Som Mia fra 
gymnasiet,” tænker Nathalie.

Hun konfronterede naturligvis sin chef, da de forfrem-
mede den sidste.
“Mellem dig og mig ved jeg godt, hun ikke var den 
mest kvalificerede,” svarede han. “Men du ved ... 
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tiderne kræver, at vi ansætter kvindelige ledere. Ellers 
kommer ligestillingsministeren efter os. Jeg ville hellere 
have ansat Anton.”
“Og du mener ikke, JEG var kvalificeret?”
Han havde vredet sig som en orm. Hun havde stået 
stille og stirret, til han tog sig sammen og var voksen 
nok til at svare.
“Du er uden tvivl fagligt kompetent, Nathalie. Men du 
er altså ikke den oplagte ledertype. Dine kvaliteter lig-
ger et andet sted end i personaleansvar.”

Så det er sådan, det er. Endestationen i midten af 
40’erne. Hun er stadig sulten på verden og livet. Men 
livet er tilsyneladende ligeglad. 

Derhjemme er Ulrik blevet en gammel mand på efter-
løn. Han har ingen ambitioner. Han er begyndt at løse 
kryds og tværs og se engelske krimier. Jonathan kom-
mer desværre ikke mere. Det var ellers blevet så inte-
ressant at have ham på besøg, efter han blev teenager 
med hovedet fyldt med meninger. Der er stille i stu-
erne. Lige så stille og dødt, som der er i ægtesengen. 
Det eneste sted, der ikke er stille er indeni Nathalie. 
Hun er en indebrændt vulkan, der pønser på, hvordan 
hun kan få ram på både de plastikbebrystede kvinder 
og sleske mænd, der har stjålet hendes karriere.

Da hun pakker tasken for at tage til reunion på gym-
nasiet, tænker hun, at hun heldigvis er en succes, 
når hun vender tilbage. De andre er jo sikkert blevet 
gymnasielærere alle sammen. Måske oven i købet på 
samme skole! Og ingen af dem skal være i tvivl, når 
aftenen er slut: Hun vandt.



Blå bog for Sille

Kælenavn: Vilde-Sille, Hippie-tøsen, Glædesfontænen

Klassens ... bedste bud på en eksportsucces

Kendetegn: Da Sille begyndte i 1.g havde hun dukkeblond lyst hår og blonder på 
sin skjorte. Undervejs er hun tilsyneladende blevet overtaget af en hjemløs ånd fra 
70‘erne. 

I takt med, at hendes hår er blevet rodet, er hun underligt nok også blevet virkelig 
dårlig til at møde til tiden. Sille lever ud fra devisen: “Livet giver os, hvad vi har 
brug for.” Livet mener tydeligvis, at Sille har brug for en kæreste, men har bare 
ikke helt fået fintunet, hvem det skal være. En overgang troede Sille, at det skulle 
være Mias lillebror, der dengang kun gik i 9. klasse, og som havde sneget sig ind til 
sommerfesten sammen med Mia. Den store kærlighed varede dog kun et par uger, 
men det har trods alt bundet de to ‘svigerinder’ så meget sammen, at de ofte ender 
med at sidde og udveksle druk- og skåle-viser, når vi har klassefester. 

Sille var vores ubesejrede elevrådsformand indtil 3. g, hvor hun blev slået af egne 
rækker, da Nathalie overtog efter en dundrende kamptale. Det har dog ikke forhindret 
hende i fortsat at komme til alle møderne. “Fordi det er så hyggeligt.” 

Største bommert: Da hun ville give en tigger ved bussen en tier, og han fortalte sin 
livshistorie, hvorefter hun gav ham ALLE sine penge, og buschaufføren nægtede at 
tage hende gratis med, så hun i stedet måtte ringe efter sin far. 

Hvor er Sille om 10 år: Efter gym vil Sille ud og se verden. Vi er ret sikre på, at hun 
erobrer den med stil og smil. Så om 10 år er det Danmark til Ækvator med Sille som 
Diktator! (alternativt: Top-model hos Røde Kors genbrugscenter)

Oftest set: I gang med at trøste en eller anden til en fest, som er vildt ked af det, og 
som Sille egentlig ikke aner hvem er. 

Har sagt: ”Æij, jeg har øvet hele ugen på ‘Mariehønen Evigglad’, og så vil I hellere 
spille rock?” og “Åh, undskyld Frandsen. Jeg har vist ikke helt styr på formulationen 
i dag,” og “Åh, jeg er så bange for, at tandlægen finder en masse huller, han vil fylde 
ud!”

Vennernes råd til Sille: Du er helt vidunderlig, som du er. Du må aldrig, aldrig, aldrig 
blive voksen! 

Tre ting, Sille helt sikkert ville tage med på en øde ø: Sin guitar, sin notesbog 
(hvad står der i den, Sille?) og en salsa-underviser

Havneager Gymnasium
3.A. 



Sille tænker tilbage på gymnasiet som dengang, alt 
var fantastisk, og verden lå åben for hendes fødder, 
og hun ikke var bange for noget. Hun klædte sig ikke 
på, når hun gik i skole, hun klædte sig ud. Eksperi-
menterede med sin helt egen stil og hårfarve. Gik til 
fest i sin morfars skjorter og brugte flere timer om 
ugen på at finde fantastiske loppefund i genbrugsbu-
tikken oppe ved kirken i Rosenholm. 

Hun var med i alt, der var værd at være med i. Hun 
sang i skolens kor, hun var med i årets revy og sad 
i morgensangsudvalget og var på kram med rektor. 
Hun kendte folk på alle klassetrin og havde venner 
blandt både poptøserne som Mia og de sære indad-
vendte drenge, som William, der bragte alle hendes 
beskyttergener op til overfladen. 

Da hun i 3. g mistede den ellers faste rolle som 
klassens elevrådsrepræsentant til Nathalie, fort-
satte hun som frivillig uden stemme, og de to piger 
havde et mystisk, men meget frugtbart samarbejde. 
Nathalie var supergod til at gennemskue problemer 
og udtænke løsninger. Sille var til gengæld god til at 
få folk til at indse, de skulle sætte Nathalies planer i 
værk. 

Trods sine mange aktiviteter, fik Sille alligevel en hel 
fin studentereksamen. Slet ikke så vild som Nathalies, 
men klassens stræber havde også betalt prisen og 
havde nærmest ikke levet, de tre år, de havde gået 
sammen. Dét havde Sille. Hun fik både sin bid af 
festerne og af drengene. 

Den allerførste gang, hun var i seng med nogen, var 
det Martin fra klassen. Hun havde været forelsket. 
Det var han ikke. Det lærte hende om noget at søge 
sine kærester på de ældre årgange. Martin var sød 
nok, så længe man ikke havde noget i klemme hos 
ham, men hvis han først havde været i bukserne på 
én, var han et svin, der var totalt ligeglad med både 
klemte følelser og almindelig respekt. Her, alle disse år 
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efter, er Sille stadig sur på ham. 

Det var først efter gymnasiet, det hele begyndte at 
blive svært. 

Sille tog ud for at se verden. Hun ville tage et fly til 
fjernøsten, backpacke hen over Asien og ende i en 
kibbutz i Israel, før hun kom hjem og besluttede sig 
for, hvad hun ville. Sikkert noget med medier. Hun 
havde ikke gnisten af angst for noget i verden i sig, da 
hun drog ud. Det havde hun, da hun kom tilbage. Det 
havde langt fra været ufarligt at rejse alene, og det var 
ikke alle, der havde reelle hensigter med den blonde 
pige med de lyse dreadlocks og det store smil. 

Flere af de andre backpackere var svin som Martin, 
der knaldede først og spurgte bagefter, og mere end 
én gang holdt hun sig vågen hele natten på et eller 
andet indisk herberg med en jernstang indenfor ræk-
kevidde, mens hun ventede på det trygge dagslys, 
hvor hun kunne købe sig en togbillet i endnu et over-
fyldt tog og blunde, til hun kom til næste sted. 

Hun tog hjem før tid og søgte ind på statens skuespil-
skoler. 1, 2, 3 år, forgæves. Imens lavede hun forefal-
dende arbejde med rengøring og vikararbejde i bør-
nehaver. Til sidst gav hun op og søgte i stedet ind på 
en af de skuespilsuddannelser, man selv skal betale. 
Hun klarede sig økonomisk igennem på en blanding 
af dyre lån og et job som handicaphjælper, og det var 
gode år. De mindede om gymnasiet. Masser af fest, 
kreative mennesker, store tanker, udlevelse af følelser, 
vilde ideer og knus. 

Nu er hun næsten færdig, og angsten vender tilbage. 
Skolen har ikke statens stempel, så hun får næppe 
adgang til de fineste scener. Hun har ikke nogen 
kæreste, hun bor i en etværelses til leje, og hun skyl-
der virkelig mange penge væk. Hun trænger til lidt 
medgang i den virkelige verden, men nu er hun i det 
mindste klar. Der skal bare komme nogen og opdage 
hende. 



Det er et par år siden, Sille har haft en rigtig god rolle. 
Når hun tænker efter, har hun egentlig aldrig nogen-
sinde haft en god rolle, men hun har dog tidligere haft 
nogle, der gav penge. 

Det er hårdt at være skuespiller. Hun har ikke tal på, 
hvor mange prøver, hun har været til, hvor mange 
timer, hun har siddet og ventet på, at det blev hendes 
tur, eller hvor mange gange hun har siddet og tudet 
over et afslag. Det har været år præget af kampe 
med socialforvaltningen, der ikke kunne finde ud af, 
om hun stod til rådighed på arbejdsmarkedet, og 
hun er med mellemrum vendt tilbage til jobbet som 
handicap hjælper for at undgå statens snagen i hendes 
privatliv. 

Hun kan ikke lide det. Hun synes, mange af køre-
stolsbrugerne er så bitre på livet, og at de gør sig til 
ofre, selv om de egentlig har et nemt liv ud over deres 
handi cap. De får det hele forærende, mens hun må 
slås for at få hverdagen til at hænge sammen. Og 
når hun tænker dén tanke, bliver hun selv bitter. Hvor 
fanden er hun endt, at hun kan tænke sådan om et 
stakkels menneske, der har mistet sine ben?

Selvfølgelig har teaterlivet også med mellemrum været 
fedt. Hun har mange gode oplevelser derfra, og det 
var her, hun mødte Pauli til en alternativ opsætning af 
Brechts Sørøver-Jenny, og selvfølgelig faldt hun får 
hans charme, accent og insisteren på, at hun var et 
unikt talent. 

Sammen fik de Beatrice, der nu er 4 og Leonardo, 
der er 2. De var fattige, forelskede og fyldt med fæl-
les drømme. For eksempel drømmen om at flytte ud 
i et kollektiv, så ungerne kunne vokse op med dyr 
og med jord under neglene. Storkollektivet Høstlund 
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lå så langt fra alt, at man var nødt til at have bil for 
at komme ind til København. Det havde de ikke, og 
resultatet blev, at Sille lige så stille forvandlede sig fra 
kunstner til Økohusmor, og det stille liv uden teater-
kollegernes drama og selvmedlidenhed passede 
hende egentlig godt. Hun holdt af hverdagen med de 
små. 

Pauli holdt sin karriere kørende. Det betød, han ofte 
måtte overnatte i København, og efter nogle måneder, 
blev det mere og mere tydeligt, at han ikke kun sov 
derinde, men også kneppede udenom med alt, der 
ville sprede benene. Sille lukkede øjenene for sandhe-
den, indtil han en dag pakkede sit lort og skred ind til 
en pige, der kaldte sig Krutti. 

Sille aner ikke, hvad hun skal stille op. Hun overvejer, 
om hun skal prøve at skyde nogle reklamejobs, bare 
for at tjene nogle penge. Men kan hendes stolthed 
bære, at hun skal smile falsk og fortælle om glæden 
ved købepizza eller vaskepulver fyldt med ødelæg-
gende fosfater? Magter hun overhovedet at smile, for 
guderne skal vide, det er hårdt at have to småbørn og 
samtidig ligge i krig med deres far, for at han fortsat 
skal komme og se dem. Og om at han bør betale sin 
del af deres dagligdag. Eller forklare kommunen, at 
han ikke kan betale over skatten, fordi han ikke er 
dansk statsborger. Pludselig er det svært at se roman-
tikken i at bo af helvede til. Pludselig er de mudrede 
hjulspor ikke romantiske, men et symbol på hendes 
egen fiasko. 

Hun har en tid hos lægen i næste uge. Hun er klog 
nok til at vide, at hun løber rundt med depressions-
symptomer. Hun ved, han vil give hende piller. Hun 
ville ønske, der var en anden udvej.



Sille kigger længe på invitationen til gensyn med gym-
nasievennerne og smiler. Efter hun er færdig med sin 
aftenmeditation, sætter hun sig i lyset fra pejsen med 
et glas vin og finder tilbage til den stemning, der var i 
klassen, da hun var ung. 

Hun ved, at det er gået William godt. Hun har set 
nogle af hans billeder på et mindre galleri i Odense, og 
ville måske oven i købet have købt et af dem, hvis hun 
havde råd. Der var en god seksuel energi over det. Og 
det er så fantastisk, at han blev ved og holdt ud og 
kæmpede for sin kunst i alle de år. Det er sent at slå 
igennem. 

Hun skriver straks festen ind i kalenderen, så hun er 
sikker på, hun ikke kommer til at tage klienter ind den 
dag. Der er så mange, der helst vil komme hos hende 
om lørdagen. 

Sille er en helt anden kvinde, end hun var i 30‘erne. 
Depressionen var barsk, men ude på den anden side 
af den, medicinen og alle psykolog- og coach-samta-
lerne ventede en vilje til at tage styring over eget liv. 
Hun indså, at storkollektivet var en smuk drøm, 
men at hun i virkeligheden hadede den hellighed og 
smålighed mange af beboerne så på verden med. I 
stedet uddannede hun sig til terapeut og købte et lille 
hus så langt ude i kanten af Danmark, at det var til at 
betale. Hun tog kontakt til en økonomirådgiver, der 
hjalp hende med at søge gældssanering, og det var, 
som om et helt nyt liv begyndte, da det sidste lån fra 
studietiden var ude af verden. Som om, hun endelig 
var færdig med at betale af på ungdommens dumhed. 

I landsbyen bor der folk som hun selv, søgende og 
åbne mod alternativ tænkning, og de er godt blandet 
med lige dele lokale beboere, der hilser fåmælt, og 

Sille – midt i 40’erne

Sille

sociale nomader, der flytter med få års mellemrum. 
Sille har helt opgivet at have kontakt til Pauli. I stedet 
har hun aktivt opbygget et alternativt voksennetværk 
omkring sine børn Leo og Bea bestående af familie og 
nye lokale venner. 

Sille arbejder også med net i andre folks liv. ‘Skæbne-
net’ kalder hun dem. 

Hun hjælper sine klienter til at lokalisere de steder i 
deres liv, hvor de har foretaget fatale eller skelsæt-
tende valg. Ved hjælp af hypnose og meditation kan 
hun føre dem tilbage til disse øjeblikke og lade dem 
udforske, hvordan deres liv ville være, hvis de havde 
taget en anden vej. Hun har gang på gang oplevet, at 
denne selverkendelse over livets love og tilfældighe-
ders magt, styrker menneskers kerne, og gør dem i 
stand til at vælge med åbne øjne fremover.
 
Hver gang hun kommer til at tænke på den kom-
mende fest, begynder hun at smile. Hun glæder sig 
til at se dem igen, og til at se om de veje, der allerede 
var så tydelige dengang, blev fulgt eller brudt. Når hun 
lukker øjnene kan hun næsten se kloge Christian i 
gang med at træne til en Ironman ved siden af en travl 
direktørpost. Hans kone må være blond og med egen 
karriere. Tre børn. Masser af overskud. 

Og Anne. For sit indre blik ser hun Anne omgivet af 
latter i en mandeverden. Måske som programmør. 
Måske som journalist. Eller langturschauffør? Men i 
hvert fald noget, der larmer på en god måde. 

Sille puster stearinlyset ud og går i seng. 

Mon Mia stadig kan huske teksten til “Helan går”, 
som de sang sammen væltende ned ad gågaden en 
fredag eftermiddag? 



Blå bog for William

Kælenavn: Poeten, The Wizard

Klassens ... følsomme sjæl

Kendetegn: William føler stooore følelser, og lærerne vrider deres hænder, mens 
vi kan se, at de er i tvivl om, hvorvidt han er genial, eller om de skal ringe efter en 
ambulance, når han smører farvet kartoffelmos på et lærred til projektugen eller 
afleverer et digt på fire A4-sider, der kun består af vokaler. 

Vi havde en gang en vikar, der sagde, at William ikke skulle være så genert, hvorefter 
han endelig lukkede kæften op og sagde til hende, at han i modsætning til alle andre i 
lokalet kun behøvede at tale, når han havde noget at sige. 

Det er gået tabt i festtågerne, hvordan kunstneriske William og ultraliberale Christian 
blev venner, men selv efter tre år ser det ikke ud til, at de har påvirket hinanden. 
William mener stadig, at man kan leve af at udgive lyrik, selv om Christian engang har 
lavet et helt diasshow, der beviste det modsatte. 

Største bommert: Martin tilbød at købe Williams skitsebog med tegninger (blandt 
andet af Mia!) og digte fra studieturen til Rom for 500 kroner. William sagde nej tak 
til de 500 kroner, og forærede Martin skitsebogen til hans fødselsdag (for fanden, 
William. 500 kroner er vist nogenlunde det, man kan forvente at tjene på at udgive en 
bog med lyrik!). 

Hvor er William om 10 år: Han går på de regnvåde neongader i en lang grå frakke, 
mens tomheden skriger sit tavse sprog i en verden, som aldrig helt vil forstå ham. 

Ofte set: Spejdende efter nogen at nasse en smøg af eller på vej ned til Superbrugsen 
efter skole for at hente øl sammen med Jakob. 

Har sagt: (til morgensamling) 
”Natten spejler sit monotone mørke stenansigter 
sejlende i udkørt moment
 den sorte aske sænker sig i skygge over Storegades blødende asfalt
 men hvor er min lærer? 
En stifttand leder efter hjem
 er der et liv før døden? 
hvornår kommer rektor? 
de blå blinks blændende besked og råbet i natten 
HVOR ER MIN FREMTID?”

Og: ”Nej, jeg gider ikke tegne flere nøgne piger til jer!”
Og: ”Jeg kan godt lide den måde, Herman Bang skriver på. Den minder lidt om min 
egen ... 

Vennernes råd til William: 1. Drop lyrikken. 2. Få et rigtigt arbejde. 3. Køb din egne 
smøger i stedet for at nasse på os andre. 

Tre ting, William helt sikkert tager med på en øde ø: 1.000 liter sort kaffe, en 
skitsebog og sin lange, grå frakke. 

Havneager Gymnasium
3.A. 



”Det er sådan lidt en blanding af installation, video og 
spoken word.”

Bibliotekaren foran William nikker og rynker brynene.
 
”Nu er vores udstillinger jo mest sådan nogen, som 
folk går rundt og kigger på. Eller læser. Det er ikke så 
godt med alt for meget larm på biblioteket.”

William melder sig til engelsk på universitetet, da 
han er i begyndelsen af 20’erne. Mest fordi, han ikke 
kan overskue at skulle på bistandshjælp. Han ved fra 
Jakob, at kommunen kører med straksaktivering, og 
han magter ikke at skulle stå klar hver morgen og rive 
gamle blade sammen eller flytte sten nede i den gamle 
grusgrav. 

Det burde være en sweet deal, for mens han ’stude-
rer’ og får sin SU, kan han arbejde på sine værker og 
bruge tiden på at blive en etableret kunstner. Det kan 
enten være lyrik. Eller musik. Eller fiktion. Eller billed-
kunst. Eller måske tegneserier. Det kunne være fedt at 
lave en digtsamling som tegneserie. Han skal bare lige 
finde ud af, hvem man sender det ind til hos Gylden-
dal. 

Williams tanker flakker meget. Han savner de faste 
rammer fra gymnasiet. Han savner Christian, som er 
begyndt at læse jura. Han savner diskussionerne, hvor 
Christians påståelighed altid fik William til at indse et 
eller andet klogt. Christian som var så dygtig til alt 
andet end lige billedkunst, og som ikke forstod, hvor-
dan et digt kunne sige noget, der ikke stod i ordene. 

Han savner også den hemmelige forelskelse i Sille. I 
starten tror William, at han savner selve følelsen mere, 
end han savner hende, men det gør dejligt ondt, når 
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han kigger på Sille på studenterbilledet. Han prøver at 
synke ned i savnet og skrive om det, men det er ikke 
let. Savn er ikke den fedeste motivation i længden. I 
stedet forsøger han at skrive på skam. Den skam han 
føler, når han tænker på den aften, hvor han i fuldskab 
forsøgte at kysse den altid smukke og perfekte Mia 
og sagde, at han elskede hende. Smuk, sexet, vel-
duftende og hævet over alle andre. Åhh, så pinligt. At 
blive afvist på den måde og bryde sammen. Forfær-
deligt. 

Han opdager først, at han er smidt ud af studiet, da 
han ikke modtager sin SU. Han tilmelder sig et nyt 
og er vred på sig selv. Nu må han sgu tage sig sam-
men og få gjort noget ved sine drømme. Gå målrettet 
efter en oplæsning i det lokale kulturhus. Han kender 
fyren, der står i kiosken dernede. Det er en vej derind. 
Han skal bare lave noget pisseoriginalt om at være 
ulykkeligt forelsket, som bare rykker i folk! Noget om, 
hvordan det føles at være alene, og at ingen bare 
forstår en!

Ideerne flyder, men de er svære at virkeliggøre. Han 
mangler en sparringspartner. En som evigt kritiske og 
pragmatiske Christian, der turde stille spørgsmål om 
den kunst, han ikke forstod. 

Udstillingen på kulturhuset bliver en realitet, men 
det er jo umuligt at udvikle og forfine sit udtryk, når 
publikum bare sidder med et tomt blik og stirrer på 
ham, efter han har fortalt om sine ting. Og der kom-
mer desværre ingen agenter og opdager hans geni. 
Der kommer ingen mæcener og fortæller ham, at han 
har ramt ungdomsgenerationens nerve. Han sælger 
ingenting og ender med at låne penge i banken for at 
betale for udstillingen. Han bliver meget snart nødt til 
at tjene nogle penge. 



”Vi vil gerne have en tekst, der fortæller, at vi gør og tæn-
ker meget på dyrevelfærd og miljø i vores produkter.”
”Altså ... selv om I ikke vil bruge økologiske æg i jeres 
kager?” spørger William og tegner en krusedulle på sin 
blok. 
”Jep, det er jo derfor, vi har brug for en helt ny image-
kampagne.”
William kigger over på sin chef, som ser forventnings-
fuldt tilbage på William. 

William har taget arbejde som tekstforfatter på et 
reklamebureau. Hans chef kan lide at have en ’kunst-
ner’ på holdet. Det giver ekstra flavour over for nogle 
af kunderne. William ved godt, at han sælger ud af sit 
talent, men ideen er, at han på denne måde kan lave 
kunst og projekter, som han for alvor brænder for, når 
han har fri. Det har bare vist sig, at være meget svæ-
rere, end han troede, for hver eneste dag føles det, 
som om hans lille glød af det autentiske bliver svagere 
og svagere. Og den blusser ikke op igen, uanset hvor 
meget han puster til den. 

William er flyttet til København. Han kender ikke så 
mange derovre. Hans kolleger går op i deres arbejde 
og råber ”Det fede pis!”, når de ’lander’ en ny kunde 
eller finder på et eller andet, der bestyrker dem i, at de 
er nogle satans dygtige tekstforfattere, der får nogle 
dumme mennesker til at købe nogle flere åndssvage 
produkter, som de ikke har brug for og som udfylder 
en lille del af deres indre tomrum. 

Han har aldrig haft så mange penge, som han har 
nu. Hans tøj er pænere end for få år siden. Maden er 
bedre. Sprutten er meget bedre! Og han forsøger at 
spille deres spil, men det gør ondt langt ind i sjælen, 
og det koster kræfter at skjule, hvem han virkelig er. 
Som tiden går, isolerer han sig mere og mere.
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Han har set flere kvinder, men det har aldrig været 
en succes, og det er kun blevet til korte affærer. Han 
bliver alt for selvbevidst, når han ligger dér uden tøj 
og prøver at sig selv gennem kvindens øjne – og han 
kan ikke lide, det han ser. I stedet ender han med at 
onanere. Han prøver at udvide repertoiret, når det 
kommer til seksuelle fantasier, men det virker kun, når 
han til sidst tænker på Mia og Sille fra gymnasiet.
Det er så uretfærdigt og ironisk, at han, der føler så 
meget, ikke kan få afløb for sine følelser. 

”Kære Sille
Jeg sidder her en stille onsdag aften i byen og tænker 
på dig ... ”

William river papiret i stykker og smider det væk. Han 
har skrevet mange breve til Sille, som han aldrig har 
sendt. Det virker fuldstændig absurd, og William er 
godt selv klar over, at det ikke er noget, en rask per-
son gør, og at han enten bør få dem sendt eller holde 
op med at skrive dem. Som han sidder der og kigger 
på papiret, ringer telefonen. 

”Heeey William, det er Mixi nede fra Kunsthalle - vi 
har sgu’ fået et afbud, og så var det, at jeg kom til at 
tænke på de ting, som du sendte for et par år siden. 
Er du stadig aktiv, og har du lavet noget nyt? Vi har en 
udstilling om en uges tid?”

Et par år siden - jo tak. Det er mindst seks år siden, at 
William sendte sine malerier af sted. Dengang hed det, 
at det var interessant, men at der ikke var lige nu. Kort 
efter opgav han. William siger, at han har lavet noget 
nyt. Det er løgn. Det eneste, han har lavet, er reklamer 
om kattemad og tekster om brownies uden økologiske 
æg. 



Det er mærkeligt, hvordan nogle enkelte få brikker, 
kan få hele puslespillet til at falde på plads. 

William er maler nu. Kunstmaler. Et navn i den dan-
ske kunstverden. Ikke på højde med de store, men 
hans malerier sælger, så han ikke længere behøver 
at bekymre sig om reklamearbejde eller supplerende 
dagpenge. Alle Williams ord, musik, tanker, ideer, bil-
leder, film, animationer – alt det som altid kørte rundt 
i en stor forvirring kommer klart og tydeligt ud på lær-
redet nu. 

Han lever i et fast forhold med galleriejeren Mixi. De 
er kærester, men de bor ikke sammen. De har hel-
ler aldrig sex, men de har nærhed. Det er noget, som 
journalisterne elsker, når de bliver interviewet sam-
men. De spørger ind til, om de så har affærer med 
andre og alt muligt andet. Det er næsten lige ved, at 
deres forhold og manglende sexliv er mere interessant 
end billederne. Journalisterne - især de kvindelige - 
elsker at skrive om, hvordan hans seksualitet kanalise-
res over på lærredet. 

Han bliver også interviewet til den lokale avis fra hjem-
stavnen. Et lille snert af vrede og bitterhed dukker op, 
da han pludselig skal tale om skolegang og opvækst. 
En følelse af, at han aldrig fik den chance, som han 

William – midt i 40’erne

William

havde brug for dengang. At der aldrig var nogen, der 
så og værnede om hans talent. Men når han prøver 
at konkretisere, hvem det var, der holdt ham tilbage, 
hvem det var, der ikke gav ham en chance, så bliver 
det tåget og svært. 

Men der var Mia! Mia ville ikke kysse ham i 2.g, og 
hun grinede og sagde noget grimt til ham. Havde hun 
ikke gjort det, så kunne det være, at han ikke havde 
det så svært med smukke kvinder i dag. Han ser 
hende stadig for sig, når han onanerer krampagtigt. 
Det er ikke noget, han fortæller journalisterne om. 

Og Sille! Sille gengældte ikke hans kærlighed, og han 
var ellers så forfærdeligt forelsket i hende i det meste 
af gymnasietiden. Han fik bare aldrig nogensinde for-
talt Sille om, hvad han følte, men følelsen bed sig på 
en sær måde fast.

Og Christian! Så forskellig fra William selv, men 
alligevel var der en eller anden mærkelig respekt fra 
Christian, som han ikke følte fra de andre. 

Nu skal han se dem igen. Alle dem, der skævede til 
ham og som ikke forstod og som fik ham til at føle sig 
anderledes. En svane i den lille andegård. 
 
Han glæder sig. 
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Sille - Den flinke og lidt naive flipperpige, der gerne vil hjælpe alle. 
Mia - Den smukke, pæne pige som er god til at få andre til at gøre ting. 
Nathalie - Den boglige stræber, der tager gymnasiet alvorligt. 
Anna - Nørden med nørdet joke på den sorte T-shirt. 
Martin - Succesdrengen, der smiler og taler sig gennem de fleste problemer. 
William - Den følsomme kunstnertype, som både vil digte, male, skrive og tegne. 
Jakob - Klassens sjove klovn, der altid forstår at få de andre til at grine. 
Christian - Den dygtige stræber med masser af fest i dansebukserne. 

Klassekammeraterne

Oversigt over gruppen. Udleveres til spillerne sammen med blå bog. 

•  Sig ja til de andres historier
•  Det er spillerne, der fortæller og beskriver - ikke spillederen
•  Fortæl og byg videre på historierne
•  Hold historien inde for en realistisk ramme –  lad være med at finde på ekstreme 

ting
•  Spørg gerne om ting, der ikke nødvendigvis står i Blå Bog - I må gerne finde på
•  Brug gerne det, som I hører blive sagt i den anden gruppe
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1. Jeg går i første g
Jeg bruger stadig ble
Moar har fulgt mig herhen
og henter mig snart igen
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem. 

2. Og når jeg kommer hjem
finder jeg bil’det frem
Hvor ham den lækre Johan
giver mig buksevand
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem. 

3. Jeg er en åndspygmæ
De er af klasse tre
Hvis jeg ku købe en ven
Sku’ det vær’ en lissom dem
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

4. Martin tog mig til bal
hvor der var øl til salg
og da jeg havde få’t nok
brækked’ jeg middagen orp
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

5. Jake gav mig sjov tobak
Jeg vågned’ i en stak
hø. Tænk, jeg tabte mit tøj
bare på grund af lidt røg
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

6. Bo tog min jomfrudom
(det var kun ham, der kom)
Men det’ en ære så stor
nu bli’r jeg Bos babys mor
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

Første g-pigens sang
skrevet af Pot & Anne

Melodi: Svantes lykkelige dag (= ‘Livet er ikke det værste, man har’)
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brækked’ jeg middagen orp
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

5. Jake gav mig sjov tobak
Jeg vågned’ i en stak
hø. Tænk, jeg tabte mit tøj
bare på grund af lidt røg
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

6. Bo tog min jomfrudom
(det var kun ham, der kom)
Men det’ en ære så stor
nu bli’r jeg Bos babys mor
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

Første g-pigens sang
skrevet af Pot & Anne

Melodi: Svantes lykkelige dag (= ‘Livet er ikke det værste, man har’). 

1. Jeg går i første g
Jeg bruger stadig ble
Moar har fulgt mig herhen
og henter mig snart igen
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem. 

2. Og når jeg kommer hjem
finder jeg bil’det frem
Hvor ham den lækre Johan
giver mig buksevand
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem. 

3. Jeg er en åndspygmæ
De er af klasse tre
Hvis jeg ku købe en ven
Sku’ det vær’ en lissom dem
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

4. Martin tog mig til bal
hvor der var øl til salg
og da jeg havde få’t nok
brækked’ jeg middagen orp
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

5. Jake gav mig sjov tobak
Jeg vågned’ i en stak
hø. Tænk, jeg tabte mit tøj
bare på grund af lidt røg
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

6. Bo tog min jomfrudom
(det var kun ham, der kom)
Men det’ en ære så stor
nu bli’r jeg Bos babys mor
Tredje-g’erne syn’s jeg er grim
Men Åh, jeg elsker dem.

Første g-pigens sang
skrevet af Pot & Anne

Melodi: Svantes lykkelige dag (= ‘Livet er ikke det værste, man har’). 



MÅL
Fastholde min rolle 
fra gymnasietiden

MÅL
Vise, at jeg er en HELT 

anden person end 
dengang

MÅL
Få anerkendelse  

- især fra

MÅL

Få
til at blive misundelig 

på mit liv

MÅL
Opnå tilgivelse fra

MÅL
Blive venner med 

 og aftale at ses igen

MÅL
Finde ud af, hvad 

de andre EGENTLIG 
mente om mig

MÅL

Ændre nogens liv

MÅL
Blive slået på  

af nogen

MÅL
Blive begæret af 



MÅL

Få
med hjem i seng

MÅL

Få
til at begære mig - og 

så afvise personen

At redde mig selvFinde fred med den,  
jeg er blevet

MÅL MÅL



HANDLING
Kysse nogen - gerne

HANDLING

HANDLING
Gør noget, så de  

andre aldrig  
glemmer mig igen

HANDLING
Låne et større  
pengebeløb

HANDLING
Fortælle min ærlige 
mening til en eller 

flere

HANDLING
Erklære min  
kærlighed

HANDLING

Slå nogen

HANDLING

Lave en scene

Give den gas på 
dansegulvet

HANDLING

Fornærme nogen

HANDLING

Lyve om nogen



HANDLING

Græde

HANDLING

Prale

HANDLING HANDLING

få to andre til at 
skændes

Sig undskyld til



FØLELSE/STEMNING

Jalous

FØLELSE/STEMNING

Naiv

FØLELSE/STEMNING

Hævngerrig

FØLELSE/STEMNING

Kærlighed

FØLELSE/STEMNING

Engageret/ 
passioneret

FØLELSE/STEMNING

Problemløsende

FØLELSE/STEMNING

Klar på at tage en 
risiko

FØLELSE/STEMNING

Direkte

FØLELSE/STEMNING

Ærlig for enhver pris

FØLELSE/STEMNING

bedrevidende



FØLELSE/STEMNING

Nærgående

FØLELSE/STEMNING

Nysgerrig

FØLELSE/STEMNING

Underholdende

FØLELSE/STEMNING

Reflekterende



UNDGÅ
At gramse på nogen - 

især

UNDGÅ

At danse

UNDGÅ

Pinlig tavshed

UNDGÅ

At tale om børn

UNDGÅ

At tale om karriere  
og arbejde

UNDGÅ

At være alene

UNDGÅ

At blive sejlende fuld

UNDGÅ
At virke dum og  

uvidende

UNDGÅ
At tale om mine  

fiaskoer

UNDGÅ
At virke kold 

og distanceret



UNDGÅ
At tale om karriere  

og arbejde

UNDGÅ

At være alene

UNDGÅ
At fremstå som en 

taber

UNDGÅ

At gøre nogen kede  
af det



Den altid positive
succesdreng

Stræberen med  
målet for øje

WILLIAM

Den kunstneriske og 
følsomme sjæl

JAKOB

Klassens sjove og  
elskelige klovn

SILLE

Den glade og lidt  
naive hippiepige

ANNE

Den lidt kiksede nørd

NATHALIE

Stræberen med rund-
save på albuerne

MIA

Den smukke pige

MARTIN CHRISTIAN



Fordømt Ungdom
af Lars Andresen og Mette Finderup

Gymnasiet er de vigtigste tre år i ens liv, 
og pludselig er de væk. De ubrydelige 
bånd brydes, og “Venner For Evigt” 
bliver en floskel. I hvert fald indtil 
den dag en mail pludselig tikker ind: 
Reunion. Det er som at få en billet til en 
tidsmaskine.

I Fordømt Ungdom er du del af en 
gymnasieklasse, der mødes til genforen-
ingsfest for første gang siden studenter-
huen begyndte at trykke. Store følelser 
vækkes til live. Der er skår at klinke, 
gamle mønstre at bryde (eller følge), og 
sårede stoltheder, der har blødt alt for 
meget alt for længe. Er du den samme 
efter nattens fest?

Rollerne er skrevet, så der vil være 
identifikation, uanset hvilken alder man 
har som spiller.

Fakta om scenariet
Spilletid: Ca. 5 timer
Antal spillere: 8 + 1 spillende spilleder
Genre: Freeform drama med elementer 
fra både fortællerollespil, indie og live. 
Spillertype: Du har det fint med at føle, 
og kan lide at tage dine egne følelser 
med ind i spillet. Du er glad for at spille 
den samme rolle i hele scenariet, og du 
kan lide at behandle rollen både indefra 
og i perspektiv.
Spilledertype: Du har dels rollen som  
facili tator, hvor du styrer spillernes 
indbyrdes fortælling, men har også 
bipersoner, hvor du aktivt spiller med i 
scenariets live-faser.

Om forfatterne: 
Mette og Lars gik på gymnasiet i et helt 
andet årtusinde. De ved, hvad det vil 
sige at blive gammel og gense sin ung-
domsflamme 30 kilo tungere. De er Old 
School, også når det gælder scenarier. 
Lars laver magasiner i sit arbejdsliv. 
Mette skriver bøger.

Hende, du aldrig kyssede. Ham, du kys-
sede lidt for meget på. Hende, du skrev 
matematikstykker af efter. Ham, du sendte 
til udpumpning. Hende, du fik grineflip med 
og røg på rektors kontor. Ham, du kom op 
at slås med i en likørbrandert. Hende, du 
pjækkede med i lidt for mange historietimer. 
Ham, du røg hash med i cykelkælderen. 
Hende, du hadede, fordi drengene elskede 
hende. Ham, du vandt over i konkurrencen 
om at spise den mest ulækre kantinemad.

Mette
Hobro Gymnasium
1986

Lars
Viborg Amts Gymnasium
1988


