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Mandag d. 29 januar, 1979. I et middelklassekvarter i San Diego føres en kvinde 
iført håndjern ud af sit hjem. Hun er ung – kun 16 år, tynd, rødhåret og med 
store briller. Hendes hus er omringet af politi, ambulancer og pressefolk. Alle 
er i chok. Den unge kvinde har skudt over på den folkeskole, som ligger over 
for hendes hus. To er døde og ni alvorligt sårede. Ingen ved hvorfor. Der findes 
ikke noget motiv og ingen umiddelbar forklaring. Det virker meningsløst. 
Mens hun skød, sad hun barrikaderet i sit hus, men politiet fik let adgang. 
Hun lagde sit våben ned da de brød gennem døren og fulgte med, men hun 
har ikke sagt noget sammenhængende. Ikke reageret eller været modtagelig 
over for betjentenes forsøg på at komme i kontakt med hende. Det eneste 
tilnærmelsesvis meningsfyldte hun ytrede var ordene, ”I just did it for the fun of 
it. I don’t like Mondays, this livens up the day”

Kære spilleder
Tak fordi du vil spillede scenariet I don’t like Mondays. I løbet af de næste 
par timer skal du og dine spillere sammen fortælle historien om Brenda Ann 
Spencer, mennesket bag skyderiet. Hvem var hun, hvad var hendes forhold 
til menneskene i hendes liv og hvad var hendes forhold til sig selv? Gennem 
hele scenariet skal spillerne være klar over, at Brendas historie kulminerer 
med skyderiet – uagtet hvad de gør. Men det er ikke skyderiet som er det 
interessante. Måske vil I komme frem til en eller anden forklaring på hvorfor 
Brenda skød og måske vil det stå uforløst hen, når I har spillet den sidste scene. 
Som forfatter er det vigtigt for mig at understrege at scenariet ikke forsøger 
at fælde dom over Brenda og hendes handlinger. Jeg stræber heller ikke efter 
at gengive hendes liv historisk korrekt. Jeg har taget begivenheder fra hendes 
liv og brugt dem i scenariet – nogle som de var, nogle har jeg ændret - men 
hoveddelen af scenariet er fiktion. I virkeligheden handler I don’t like Mondays 
om identitet. Hvordan den skabes af vores omgivelser og hvordan vi forhandler 
den med os selv. I sidste ende, er det primære spørgsmål, I skal forsøge at 
besvare, dette: Hvem var Brenda Ann Spencer? 
   
God fornøjelse
Ann
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Mandag den 29. januar 1979, er dagen hvor Brenda Ann Spencer skyder 11 
mennesker på en folkeskole, der ligger over for hendes hus. Det var ikke en 
skole hun gik på, eller havde nogen anden tilknytning til. Den lå der bare og 
set ude fra virker hendes handling meningsløs. Scenariet handler ikke om selv 
skyderiet, men om Brendas liv et halv år op til. 

Brenda er en ung kvinde med tre meget distinkte og modsatrettede 
personligheder, som kommer frem alt efter hvor hun befinder sig, og hvem hun 
er sammen med. Det er ikke en fortælling om mental sygdom, men nærmere 
en ekstrem overdrivelse af følelsen af at opføre sig og handle forskelligt alt efter 
hvem man er sammen med – familie, venner eller job. 
 
I don’t like Mondays er et socialt-surrealistisk drama om Brendas identitet og 
hvordan den bliver skabt gennem tragiske og dysfunktionelle relationer, og hvad 
der sker, når de tre personligheder får mulighed for at overskride hinandens 
grænser. 

Scenariet er for tre spillere og en spilleder. Spillerne får hver en hovedrolle som 
er en af Brendas personligheder – SkoleBrenda, HjemmeBrenda og UdeBrenda - 
og yderligere to biroller. 

Scenariet har to typer af scener. Virkelighedsscener og drømmescener. 

I virkelighedsscenerne følger vi Brendas hverdag de tre steder, hvor hendes 
personligheder kommer bedst til udtryk. (1) Hjemme med sin alkoholske, 
humørsvingende far og hendes bror Jacob. Jacob er flygtet fra problemerne og 
har efterladt hende alene. (2) På skolen med sin bedste veninde Jane, som hun 
er hemmeligt forelsket i og engelsklæreren mr. Trueman, som forsøger at presse 
Brenda til at fortælle ting om derhjemme, hun ikke vil tale om. (3) På byens 
skrotplads hvor Brenda udnytter den hjemløse kvinde Tandløse som motiv for 
sine fotografier. Brenda sidder også foran sin mors hus, hvor Brenda oparbejder 
modet til at tage kontakt til den forælder, hun ikke har set i flere år. 

I drømmescenerne møder Brenda en flig af sin egen underbevidsthed i form af 
Drømmemesteren, som tager hende hen på en drømmeversion af skolen over 
for hendes hus. Her bliver Brendas tre distinkte personligheder tvunget til at 
konfrontere hinanden. 

I sidste ende er skyderriet uundgåeligt og det skal spillerne have at vide som 
noget at det første. Det er heller ikke sikkert at I kan finde en forklaring eller 
få en forløsning på Brendas fortælling gennem scenariet. Lige som omverden 
aldrig har fået en forklaring på Brenda Ann Spencer, giver scenariet heller ikke 

Introduktion
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nogen. Efter den sidste scene spiller du sangen I don’t like Mondays af The 
Boomtown Rats og scenariet slutter. 

Gennem scenariets tre dele får Brendas personligheder flere og flere muligheder 
for at overskride hinandens grænser. Først gennem drømmescenerne, 
men sidenhen også i virkelighedsscenerne. I scenariets anden og tredje 
del får spillerne adgang til en klokke, som giver dem mulighed for at fryse 
virkelighedsscenerne og lade Brendas personligheder diskutere med sig selv, og 
mulighed for at påvirke hinandens handlinger. 

Som spilleder er du både scenariets instruktør, der skal sætte og klippe scenerne, 
men du er også medspiller – primært som drømmemesteren. Bagerst i scenariet 
finder du et detaljeret scenekatalog, hvor alle scenerne skal spilles. Du skal 
således ikke koncentrere dig om at finde på handling eller forhandle scener 
med spillerne. I stedet skal du skære scenerne skarpt og gøre drømmen og 
drømmemesteren mystisk og mærkelig.   
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HjemmeBrenda – Skyldbetinget og kuet af sin fars alkoholisme og 
humørsvingninger, men fast besluttet på at hun kan rede ham fra sig selv 
igennem selvopofrelse. Hun bebrejder sin bror Jacob for at have opgivet 
håbet om at familielivet nogensinde kan blive bedre, men hun fristes også til 
muligvis at følge i hans fodspor.

UdeBrenda – Ambitiøs og målrettet søger hun efter et bedre liv og en 
mulighed for at hive sig selv op af livets sump. Hun ved at vejen opad kræver, 
at hun nogle gange tramper på andre. Man må være kynisk og ikke lade 
gamle følelser komme i vejen. Det kan dog alligevel være svært, når hun også 
opsøger og konfronteres med fortiden, der stadig spøger. 

SkoleBrenda – Oprørsk og vred på de mennesker, hun føler ser ned på hende, 
og som lever et bedre liv. Hun vil ikke have hjælp, men have lov til at få afløb 
for de følelser hun ikke kan komme af med andre steder i sit liv. Det eneste 
sted, hun ikke kan få lov udtrykke sine allermest indebrændte følelser, er over 
for veninden Jane, som hun er forelsket i.  

Hovedpersoner:
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Far – Hans humør svinger mellem aggressiv og voldelig, melankolsk og 
depressiv, overglad og kærlig. Han bebrejder Brenda for sin nedtur og 
drukner sine problemer i alkohol. Han elsker sine børn, men han har stillet 
dem i en ubærlig situation. Hver nat sover han sammen med Brenda på en 
gammel madras i stuen.   
 
Jane – Brendas bedste veninde gennem mange år. Hun er en dygtig, men 
lidt skrøbelig skikkelse, som bliver mobbet i skolen og Brenda vogter hende 
og passer på hende. Men Jane er klar til at gå sine egne veje, for hende er 
venskabet med Brenda kommet til en skillevej. 

Tandløse – Engang var hun Brendas nabo, som blev smidt ud af sit hus og 
nu har Brenda fundet hende boende ulovligt på en skrotplads. Tandløse 
er Brendas yndlingsmotiv og hun kommer ofte på skrotpladsen for at tage 
billeder af hende. Når Tandløse ikke vil, truer Brenda hende med at fortælle 
politiet om hendes ulovlige hjem. 

Jacob – Brendas bror, som er flyttet hjemmefra, for at gå på universitet. Jacob 
ved godt, at han har efterladt sin søster i et destruktivt hjemmemiljø, og han 

Bipersoner

forsøger at få Brenda til at flytte ind til ham. Jacob vil gerne være overbærende 
over for sin søster, men hans tålmodighed strækker sig kun til en vis grænse 
og omverden trækker ham længere væk fra familien. 
  
Mr. Trueman – Brendas engelsklærer og underviser i skolens fotoklub, hvor 
hun også er aktiv. Han er den selvudråbte gode lærer, som forsøger at få 
Brenda til at åbne op omkring sine problemer, så han kan hjælpe hende. Hver 
gang det ikke lykkedes, forsøger han at presse hende mere og mere. 

Mor – Hun forlod familien for fem år siden, og flyttede til en anden ende af 
byen. Brenda har ikke set sin mor siden, men nogle gange opsøger hun sin 
mors hus for at observere det – hun har dog ikke ringet på døren endnu. Det 
er ukendt, hvorfor Brendas mor ikke har kontakt til sine børn, men efter fem 
år er hun nok ikke interesseret i at det sker. 

Drømmemesteren – En flig eller skygge af Brendas underbevidsthed, som 
bestemmer over Brendas drømme når hun sover. Drømmemesteren har ikke 
noget bestemt udseende, køn eller væremåde, men tager den personlighed 
du som spilleder synes er passende. Drømmemesteren er den meningsløse og 
uforståelige del af drømmen.
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Fortællingen foregår over seks måneder, fra Brendas skolestart i august og 
frem til skyderiet i januar. Scenariets omdrejningspunkt er Brendas relation til 
menneskerne omkring hende, hendes forhold til sig selv og hvordan de to ting 
påvirker hinanden. Genren kan nok bedst beskrives som et surrealistisk drama.  
Scenariet består af tre dele, som hver indeholder en række scener fra Brendas 
virkelighed. Derudover indeholder det også drømmescener, som foregår på en 
drømmeversion af skolen overfor Brendas hjem. 

Brendas personligheder (UdeBrenda, SkoleBrenda og HjemmeBrenda), er hver 
især bevidste om hinandens eksistens og handlinger. Hver personlighed har 
sin måde at anskue verden på, og er overbevist om, at den gør det rigtige. Hver 
personlighed har også en masse ideer om, hvad de to andre gør forkert, og 
hvordan de i sidste ende skader Brenda.    

Første del af scenariet koncentrerer sig om Brendas dysfunktionelle forhold til 
seks forskellige mennesker i hendes liv, som alle er med til at forme og påvirke 
hende. Personlighederne får lov til at spille en række scener, som viser de 
problemer, Brenda har eller selv skaber, henholdsvis hjemme, ude og i skolen.  

Den sidste scene i første del af scenariet er den første drømmescene. Brenda falder 
i søvn og hendes tre personligheder står ansigt til ansigt med hinanden på skolen 

på den anden side af gaden. Her møder de Drømmemesteren, en mærkelig del 
af hendes underbevidsthed, som skifter mellem skolearketyperne klasselærer, 
skolepsykolog og rektor. I drømmen giver Drømmemesteren Brenda mulighed for 
at konfrontere sig selv med sine handlinger. 

Scenariets anden og tredje del fortsætter med at handle om Brendas seks 
relationer og hvordan de påvirker hendes hverdag. Men nu begynder Brendas 
personligheder at kunne overskride hinandens grænser. Efter den første 
drømmescene kan spillerne ringe med en klokke, stoppe en scene og lade 
Brendas personligheder konfrontere hinanden. Eksempelvis giver det UdeBrenda 
mulighed for at forsøge at påvirke HjemmeBrendas forhold til sin bror. I 
scenariets tredje del har personlighederne yderligere mulighed for at overtage en 
scene og spille den færdig. 

Gennem anden og tredje del kommer der flere og flere drømmescener, og på 
den måde kommer skolen over for Brendas hjem tættere og tættere på. Scenariet 
slutter med en drømmescene.

Fortællingen
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Terminologi

For at denne scenarietekst skal give mening med tre Brendaer har jeg valgt at 
lave denne lille terminologioversigt:  

Når Brenda tilhører et sted = Skolebrenda tilhører skolen, Hjemmebrenda 
tilhører hjemmet etc.  

Den original Brenda = Når en Brenda spiller scener det sted hun tilhører. Hvis 
Udebrenda spiller scener ude, så er hun den originale Brenda.

Den invaderende Brenda = Når en Brenda tvinger sig til at spille en scene et 
sted hun ikke tilhører. Hvis Skolebrenda spiller scener hjemme. 
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hun vil konfrontere sin mor. 

De steder i scenariet, hvor en bestemt handling kan påvirke andre scener, er 
beskrevet i scenekataloget, så du ved hvad der skal ske. Mest af alt har spillernes 
valg rigtig meget indflydelse på relationerne og især på Brenda selv. Hver gang 
hun tager en beslutning, som måske virker god for den ene personlighed, vil det 
gå ud over en af de andre. For spillerne betyder det at lige meget hvad der sker, så 
ligger scenerne fast og de har ikke mulighed for at ændre på handlingsforløbet. I 
stedet handler det meget mere om den indre kamp, der foregår i Brenda.

Sådan spilles scenariet
For at spille scenariet skal I bruge et lokale med rimelig god gulvplads, mindst 
tre stole og en klokke. Hvis der er plads nok, kan det være en fordel at opdele 
lokalet i tre områder. Det område hvor virkelighedsscenerne foregår, et område 
til drømmescenerne og måske et område, hvor den spiller, som ikke lige har en 
scene, kan opholde sig. Derudover skal I bruge noget som kan afspille sangen I 
don’t like Mondays - computer, tablet eller smartphone.

Scenariet skal spilles semi-live. Morten Jæger har en rigtig fin definition på 
begrebet semi-liv i sit scenarie Afstand (2015), som jeg vil citere. 

”Det vil sige, at alle replikker er i førsteperson, og at kropslige handlinger gælder 
i fiktionen. At spillet ikke er 100% live betyder her, at I ser bort fra spillernes 
faktiske udseende og påklædning.”

Scenariet består af virkelighedsscener og drømmescener. Der er flest 
virkelighedsscener, som er nedslag i Brendas hverdag. Scenariet har fra 
begyndelsen en række konflikter mellem Brenda og bipersonerne. Som scenariet 
skrider frem bliver der flere og flere nedslag på de situationer, hvor Brenda får 
mulighed for at eskalere konflikten eller bliver nød til at træffe et valg som får 
negative konsekvenser. Det kan være at hun endelig vil sige ja til Jacobs tilbud om 
flytte ind hos ham, at hun vil fortælle veninden Jane om sine sande følelser, eller at 
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Som spilleder har du to funktioner i scenariet. Du skal være instruktøren 
der sætter og klipper scener og du skal være medspiller – primært som 
drømmemesteren.  

I alt har scenariet 22 virkelighedsscener og 7 drømmescener. Alle scenerne er 
beskrevet grundigt i scenekataloget og der følger en kortere sceneoversigt med 
scenariet, så du bedre kan holde overblikket. Netop fordi scenariet har så mange 
scener er det vigtigt at virkelighedsscenerne ikke bliver for lange. Især i første del 
skal du hellere klippe scenen for tidligt end for sent. Jeg har forsøgt så vidt som 
muligt at lave nogle scener, som giver spillerne nem adgang til at udspille Brendas 
konflikter og sætte hendes relationer på spidsen, men det kan være at der alligevel 
er behov for at pace spillerne. 

I anden og tredje del af scenariet har spillerne mulighed for at fryse 
virkelighedsscenerne, ved at bruge klokken. Det betyder at den spiller, som er den 
invaderende Brenda, skal have mulighed for at observer scenen, så vedkommende 
kan vurder, hvornår det er bedst at bryde ind. I afsnittet om opvarmning er der 
indlagt en række øvelser, som giver jer mulighed for at øve brug af klokken, så 
i sammen kan give scenerne et godt tempo. Det er stadig dig, som i sidste ende, 
klipper scenerne også i anden og tredje akt. Erfaring fra min sidste spiltest viste, 
at når den invaderende Brenda havde ringet sig ind og ud af scenen, behøvede 

den originale Brenda og bipersonen ikke ret lang ekstra spiltid før scenen skulle 
klippes, men i sidste ende handler det om den enkelte spilgruppe. 

Drømmescenerne er lidt anderledes end virkelighedsscenerne og her må du gerne 
have et lidt mere dvælende tempo. Du skal kunne beskrive og følge Brenda ind og 
ud af skolen overfor, og du skal give Brenda tid til at konfrontere sig selv. Især i de 
første drømmescener skal spillerne have tid til at komme ind på formen, men som 
der kommer flere og flere, må du gerne sætte tempoet mere op.  

Sådan spilledes scenariet
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Al konkret information om hvordan virkelighedsscenerne skal sættes og køres 
finder du i scenekataloget bagerst i scenariet.

Virkelighedsscenerne har tre steder hvor Brenda kan spille scener – skolen, 
hjemme og ude. Ud over deres roller, får hver spiller også ansvaret for at spille to 
bipersoner. Langt de fleste scener i virkeligheden foregår mellem Brenda og én 
biperson, men i få scener figurerer der en ekstra karakter, som du, spillederen, skal 
spille – eksempelvis en hjemløs og en populær pige. 

Rollelisten ser ud som følger:
      
Skolebrenda spiller også: Jacob og Mor 

Hjemmebrenda spiller også: Mr. Trueman og Tandløse

Udebrenda spiller også: Far og Jane

I første del af scenariet kan Brenda kun spille scener og interagere det sted, som 
hun tilhører. Skolebrenda spiller scener på skolen, Hjemmebrenda, derhjemme, 
etc. Scenariet skal spilles som et almindeligt socialrealistisk drama, bare med tre 
forskellige parallelhistorier. 

I anden del af scenariet har de andre Brendaer mulighed for at fryse en scene og 
invadere den, ved at ringe med en klokke (virkemidlet klokken vil blive forklaret i 
det næste afsnit). Når scenen er frosset kan den invaderende Brenda konfrontere 
den originale Brendas valg eller handlinger. Den invaderende Brenda kan ikke 
interagere med bipersonen på noget tidspunkt. Når den invaderende Brenda 
træder ud af scenen, genoptages interaktionen mellem den originale Brenda og 
bipersonen.  

I tredje del af scenariet starter Brenda med at spille scener det sted, hun tilhører. 
I denne del af scenariet kan de andre Brendaer bruge klokken til at fryse scener 
og konfrontere den originale Brenda, på samme måde som i anden del. Yderligere 
kan den invaderende Brenda også vælge at smide den originale Brenda ud af 
scenen og spille den færdig.

Scener i Brendas virkelighed
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Når du spiller scener i scenariets anden del og tredje del kommer virkemidlet 
klokken i spil. Hvis en spiller hverken er Brenda eller bipersonen i scenen, kan 
vedkommende ringe med en fysisk klokke og fryse scenen. Når scenen fryses, 
betyder det at fokus flytter sig fra Brendas spil med bipersonen til hendes indre 
tanker.  

I scenariets anden del kan den invaderende Brenda konfrontere den originale 
Brenda med hendes handlinger eller forsøge at påvirke hende til at træffe et andet 
valg. 

I scenariets tredje del, kan den invaderende Brenda yderligere vælge at spille 
scenen færdigt. Det er vigtigt at den invaderende Brenda ikke bare smider den 
originale Brenda ud, som det første, men at spillerne tager sig tid til at forhandle.
Du skal som spilleder pace scenerne og give spillerne tid til at komme godt i 
gang, så den invaderende Brenda ikke bare ringer med klokken med det samme. 
Derfor er det dig som spilleder der bestemmer, hvornår i scenen klokken gives 
fri. Det sker ved at du fysisk giver den spiller, der spiller den invaderende Brenda, 
klokken i hånden, når du mener den skal kunne bruges. Hvis spilleren ikke er 
interesseret i at bruge den, skal spilleren give dig klokken tilbage. Så kan du bedst 
kan styre hvornår scenen skal klippes. Klokken kan kun bruges én gang i løbet af 
en virkelighedsscene. 

Ud over dens funktion i virkelighedsscenerne, figurere klokken også som en del af 
drømmescenerne. Her er det dig som Drømmemesteren, der styrer den til at ringe 
Brenda ind og ud af drømmen. 

De følgende tre punkter kan bruges til at forklare spillerne, hvordan klokken 
passer ind i scenariet: 

- Den er et spilværktøj uden for fiktionen, som indikerer at spillerne skal 
 fryse scenen (virkelighedsscenerne) eller åbne/lukke øjnene 
 (drømmescenerne). 

- Den er en del af spillet mellem personligheder, drøm og virkelighed, som 
 foregår inde i Brenda. Hver gang klokken ringer, overskrider Brendas 
 forskellige personligheder hinanden. 

- Den er en symbolsk genstand, der forbinder scenerne til skolen på den 
 anden siden af gaden. Jo flere gange klokken ringer, jo flere gange bliver 
 Brenda og spillerne mindet om skolen og det uundgåelige. 

Klokken

Det kan være du har en spilgruppe eller en enkelt spiller som ikke er god til at 
bruge virkemidlet. Så kan du som spilleder godt ringe med klokken og sørge 
for at scenen får den indre konflikt, som den behøver. Men være varsom med 
at ringe på spillernes vegne.  
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Al konkret information om hvordan drømmescenerne skal sættes og køres finder 
du i scenekataloget bagerst i scenariet.

I løbet af scenariet vil der være syv drømmescener. 1 i slutningen af første del, 3 i 
anden del og 3 i tredje del. Alle drømmescenerne udspiller sig på den folkeskole 
på den anden side af vejen, som Brenda ender med at skyde over på. Alle 
drømmescenerne er bygget op på samme måde. 

Intro: Spillerne skal sidde på tre stole ved siden af hinanden med lukkede øjne. 
Alle drømmescener undtagen den første har én Brenda i fokus, som skal side i 
midten. Først beskriver du hvordan Brenda falder i søvn. Hendes hoved bliver 
tungere, hun synker længere og længere ned i underlaget. Det flimrer og bliver 
mørkere og mørkere. En vuggende strøm bærer hende hen til skolen på den 
anden side af gaden og nu står hun ude foran hegnet og kigger ind i skolegården. 
Så beskriver du hvordan hun går ind i skolegården, med glade børn som leger 
omkring hende. Hvordan hun forvilder sig igennem junglen af sjippetorv og 
bolde og når frem til hoveddøren. Hun går ind på gangen med linoleumsgulv og 
lysstofrør, og ned ad gangen som drejer om flere hjørner og har uendelig mange 
døre på hver side. 

Beskrivelsen af Brendas vej ind på skolen kan ende i tre rum – hvilke rum der 
hører til hvilken drøm, kan du se i beskrivelserne i scenekataloget. Du skal 
beskrive rummet for spillerne (stadig med lukkede øjne).

Klasselokalet: Et sted hvor der tydeligvis høre en klasse med yngre børn til. Der 
er små, farverige stole, masser af børnetegninger på væggene, en plakat med 
bogstaverne og et legehjørne med sækkestole. 

Skolepsykologens kontor: Et sted med en sjov lugt af rengøringsmidler, diplomer 
på væggene og en vissen plante. 

Rektors kontor: Et mørkt kontor med et massivt træskrivebord og en stor reol 
med bøger og mapper.  

Scener i Brendas drøm

Du må gerne forstille dig at skolen ser andreledes ud og meget gerne beskrive 
et mere drømmeagtigt sted. Det vigtigste er at du gør det klart for spillerne, 
at det altså er skolen på den anden side af gaden og at du er konsistent i din 
beskrivelse, da den skal gentages for hver drømmescene.
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Når du er færdig med at beskrive kan du ringe tre gange med klokken og spillerne 
må åbne øjnene. 

Konfrontation: Så udspiller der sig en scene i enten klasselokalet, på 
skolepsykologens eller rektors kontor. Her har de tre Brendaer mulighed for at 
konfrontere hinanden. I konfrontationen kan du med fordel prøve at spille de tre 
Brendaer ud mod hinanden. Du kan betragte den Brenda i fokus, som siddende 
i ”den varme stol” og få de andre til at kritisere og kommentere på hendes 
skadelige handlinger. Du (som Drømmemester) interagerer med dem, enten som 
skolepsykolog, rektor eller klasselærer. Hver af disse har hver deres måde at agere 
omkring Brenda på. 

- Klasselæreren er patroniserende. Kan enten være meget munter og 
 rosende eller meget skuffet. Taler til Brenda som om hun var syv. 
- Rektor er streng og vil gerne afkræve Brenda forklaringer på alt muligt. 
 Kan også finde på at afkræve Brenda undskyldninger fordi hun er et 
 dårligt menneske.  
- Skolepsykologen prøver at dissekere Brendas følelser og tvinger hende til 
 at tale om de mest private tanker.  

Når du vil have konfrontationsdelen til at slutte beder du spillerne om at lukke 

øjnene igen.

Outro: I outroen skal du følge Brenda tilbage gennem skolen, den vej hun kom 
fra. De ting du beskrev i introen skal altså gentages bare omvendt – med en 
ændret detalje. Hver gang du følger Brenda ud fra skolen skal du beskrive en 
hændelse fra skyderiet. Jo flere drømmescener, jo flere hændelser. Sådan kommer 
skyderiet tættere og tættere på Brenda som scenariet skrider frem.

Hændelserne kan være: 
- Børn som skriger og løber ned ad gangen 
- En lille pige som står og græder alene i et hjørne 
- Blodpletter på gulvet 
- Lyden af et skud
- En mand på gangen med et bevidstløst barn i favnen. 
- Sirener og blå blink 
- En død mand, med åbne øjne og blod der flyder ud fra under sig.

Når du er færdig med at følge Brenda ud af skolen, på den anden side af gaden, 
ringer du med klokken tre gange og spillerne må åbne øjnene. 
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Drømmemesteren: Når I spiller scener i Brendas drøm, enten på 
skolepsykologens kontor, i klasselokalet eller hos rektor skal du spille 
drømmemesteren. Drømmemesteren er en ubestemt person i Brendas 
underbevidsthed og det er drømmemesteren som har kontrollen over Brendas 
drøm. Som spilleder er drømmemesteren både en karakter, men giver dig også 
mulighed for at guide spillet i drømmene i den retning, du ønsker. Jeg har prøvet 
at opstille nogle regler for hvordan drømmemesteren spilles bedst. 

- Drømmemesteren er altid ærlig overfor Brenda. Du skal fortælle 
 hende, at hun er i drømmen, du skal fortælle hende at du er 
 Drømmemesteren og du skal fortælle hende at Drømmemesteren 
 selv spiller en rolle (som rektor, klasselærer eller psykolog). Til spiltest 
 har jeg gjort det ved at starte konfrontationsdelen af drømmen, ved at 
 byde Brenda velkommen til hendes drøm ”Hej Brenda. Velkommen 
 til din drøm. Jeg er Drømmemesteren – det er mig der bestemmer over 
 dine drømme. I dag drømmer du at jeg er skolepsykologen”. 
 Drømmemesteren er den samme figur, der igen og igen fremkommer i 
 Brendas drømme som forskellige skikkelser. Derfor er det 
 drømmemesteren der spiller en rolle og ikke bare skolepsykologen eller 
 klasselæreren.  

- Drømmemesteren omtaler altid Brenda i 2.person ental. Selv om der er 
 tre spillere skal du, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, altid sig 
 ”Du” – også når du snakker til dem alle tre på en gang.

- Drømmemesteren gør det klart for Brenda, at drømme ikke behøver 
 at give mening. Hvis Brenda i en drømmescene brokker sig, ikke 
 vil være med eller stiller spørgsmål til fortællingens sammenhæng, 
 minder drømmemesteren Brenda om, at de er midt i en drøm. Til en 
 spiltest ville Skolebrenda ikke fortælle skolepsykologen hvad hun følte og 
 derfor sagde Drømmemesteren til hende, at Drømmemesteren altså også 
 var en del af Brenda, og derfor var der ikke nogen grund til at skjule 
 noget. Det gav sært godt mening i situationen.     

Du finder en oversigt over drømmescenernes forløb og drømmemesteren blandt 
scenariets bilag. 
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HjemmeBrenda: Når Brenda er derhjemme er hun ydmyg og kuet af sin far. Hun 
er den selvopofrende Brenda, overbevist om at hun kan rede sin far fra sig selv. 
Selv om hendes far gennem flere år har været dybt alkoholiseret og både psykisk 
og fysisk voldelig over for hende, er hun overbevist om, at det er hendes egen 
skyld. Brendas far bebrejder hende for, at hendes mor forlod dem, og Brenda 
søger konstant hans accept og tilgivelse. Men midt i Brendas soning, finder hun 
en gang i mellem et naivt glimt af håb. Et håb om at tingene bliver bedre - snart. 
Samtidigt er Brendas bror Jacob dog flyttet hjemmefra, og Brenda bebrejder ham 
for at forlade hende, deres far og håbet. Jacob prøver på at få Brenda til at komme 
og bo hos ham, og selv om hun er vred på ham, er hun fristet af hans tilbud. Men 
hendes samvittighed nager hende og hendes far vil aldrig tillade at hun rejser. 

Hjemmebrenda er overbevist om, at hendes ydmyge og martyragtige tilgang til 
verden er den eneste måde at få hendes hjemmebase til at hænge sammen igen. 
Hun er angst for, at hvis hun kaster sig ud i konfrontationer med sin far eller 
forlader ham, vil hun blive ligesom Jacob og miste både håbet og muligheden for 
tilgivelsen.  

UdeBrenda: Når Brenda er ude i byen med sit kamera, er hun den fremadrettede, 
passionerede, men også kyniske, Brenda. Udebrenda er drevet af ambitionen 
om at blive professionel kunstner og komme videre med sit liv, koste hvad det 
vil. Hver eftermiddag tager hun hen til byens skrotplads for at finde Tandløse, 
en hjemløs kvinde, som engang kendte Brenda. Brenda har gennem den sidste 
måneds tid afpresset Tandløse og truet med at fortælle myndighederne at 
Tandløse bor ulovligt på skrotpladsen. For at undgå at Brenda sladre lader 
Tandløse Brenda tager billeder af hende i forskellige situationer - nogle gange 
farlige eller ulovlige. Engang imellem bliver Udebrenda alligevel skamfuld, selv 
om hun ikke vil indrømme det. Så går hun forbi sin mors hus. Nogle gange sætter 
hun sig på trappestenen, hvis der ikke er nogen hjemme. Hun har ikke ringet på 
endnu. 

Udebrenda er overbevist om, at den eneste måde hun kan overleve verden på, 
er ved at gå sine egne vegne alene – og træde på andre, svagere mennesker, hvis 
det er nødvendigt. Hun er angst for at gamle, nostalgiske følelser eller for meget 
medfølelse vil ødelægge hendes chancer for at hive sig selv op af sumpen.

Brendas tre personligheder
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SkoleBrenda: I skolen er hun den vrede og antiautoritære Brenda, som gør oprør 
mod lærerne og de andre elever. Hun har altid kunne mærke, hvordan de andre 
ser ned på og afskyer hende. Selv engelsklæren mr. Trueman gør det, selv om han 
uden på virker venlig, og gentagende gange har opsøgt hende for at få hende til at 
tale om sin far og sit hjem. Den eneste Brenda ikke skubber væk, er den smukke, 
men skrøbelige, Jane, som Brenda er dybt og hemmeligt forelsket i. De har kendt 
hinanden siden første klasse og har hjulpet hinanden gennem svære perioder. 
Brenda er både Janes beskytter og hendes fangevogter. På den ene side kæmper 
hun mod dem, som mobber Jane – med vold hvis nødvendigt - på den anden side 
kæmper hun for at beholde Jane, som er blevet mere og mere urolig for at være 
omkring Brenda, og måske godt ville gå sine egne veje.  

Skolebrenda er overbevist om, at det eneste rigtige er at bekæmpe uretfærdighed 
og de mennesker, der vil ødelægge hende. Hun er sikker på, at de hader hende, 
fordi hun er anderledes, og i tilgift hader hun dem. Brenda er angst for hvad der 
sker, hvis hun i bare et sekund sænker paraderne. Andre mennesker må ikke finde 
ud, af at hun kan være sårbar – slet ikke Jane. 
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Scenariet foregår i 1978-79. Jeg har valgt at bibeholde den tidsperiode af hensyn 
til det historiske aspekt, men det skal ikke være dominerende overhovedet. 
Grundlæggende har tiden ikke nogen betydning for fortællingen og det må du 
gerne fortælle spillerne. De behøver ikke have nogen viden om hvad der foregik 
i slut 70’ernes USA for at kunne spille scenariet. Det er rigtig fint, hvis I holder 
moderne teknologi, som computere og mobiltelefoner, ude af fiktionen, men 
hvis en spiller ved et uheld kommer til at introducere en iPhone, er det bedre at 
bibeholde den i stedet for at stoppe spillet. 

Der er dog to ting i skal være opmærksomme på.

- Udebrendas kamera er et gammeldags kamera med film, som skal 
 fremkaldes i et mørkekammer og naturligvis ikke digitalt. 

- Når det kommer til Brendas følelser overfor Jane, er det stadig meget 
 tabubelagt at være homoseksuel i 1979. Det må scenerne gerne afspejle, 
 hvis Brenda afslører sine følelser for Jane.  

Den sidste drømmescene i scenariets tredje del foregår i klasselokalet. Her beder 
drømmemesteren, som klasselæreren, Hjemmebrenda om at fortælle de andre 
Brendaer om den riffel hun har fået i julegave af sin far. Scenen skal køre som 
alle de andre drømmescener, men inden I begynder scenen må du gerne fortælle 
spillerne at det er scenariets sidste scene. Når drømmescenen er slut og du har 
ringet med klokken for sidste gang skal du spille sangen I don’t like Mondays af 
The Boomtown Rats. Den bedste version af sangen ligger på Spotify.com. Når 
sangen er slut, slutter scenariet også. Derefter kan spillerne selv vælge om de vil 
læse dokumentet om den virkelige Brenda Ann Spencer. Du finder dokumentet i 
tre eksemplarer som bilag til scenariet.  

Den historiske periode Scenariets slutning
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Start med at byde velkommen til spillerne og tage en navnerunde. Hav en kort 
snak med spillerne om hvad deres rollespilserfaring er og hvorfor de har tilmeldt 
sig scenariet. Du må gerne spørge ind til hvad de forventer sig af scenariet og 
hvilken type rollespil de normalt foretrækker.

Velkomst og opstart
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Start med at læse scenariets allerførste tekst, om dagen for skyderiet, op for 
spillerne. Gennemgå derefter følgende elementer af scenariet: 

- Scenariets opbygning og tematik: Snak om hvordan scenariet behandler 
 skabelse identitet, gennem forestilling om forskellige person- og 
 stedspecifikke personligheder og handlemønstre. Gennemgå 
 fortællingens tre akter og forklar for spillerne, hvordan Brendaerne kan 
 overskride hinandens grænser. Forklar de to scenetyper 
 (virkelighedsscener og drømmescener).     
- Rollerne og bipersonerne: Præsenter de tre hovedroller og bipersonerne. 
 Spillerne må gerne give udtryk for, hvis der er en rolle de er interesseret 
 i, men vent med casting til efter opvarmningen. Gør det klart over for 
 spillerne at det er op til dem om, eller hvordan Brenda som karaktere 
 udvikler sig. 
- Klokken: Gennemgå sammen med spillerne hvordan klokken skal bruges 
 og hvad den repræsenterer (afsnittet om Brendas drøm). Hvis de 
 ikke forstår det helt, så nævn for dem, at I kommer til at træne 
 virkemidlet i opvarmningen. 
- Drømmemesteren: Fortæl hvad drømmemesteren er for en skikkelse og 
 hvordan karakteren hænger sammen med og påvirker Brenda. 
- Fysiske grænser: Nogle af scenerne i scenariet kan godt indeholde 

 elementer, hvor spillerne skal være fysiske overfor hinanden – især 
 scenerne med Brenda og far. Det er derfor vigtigt at I tager en runde hvor 
 spillerne kan give udtryk for, hvor deres grænser ligger, så alle er klar over 
 det.

Vigtigt at fremhæve:
- Skolen over for Brendas hus og den skole som Brenda går på er to 
 forskellige steder.
- Det er ikke vildt vigtigt at de kender noget til den historiske periode, men 
 spillerne må gerne holde det gerne i baghovedet.
- Scenariet handler ikke om sindssyge, men om splittelse/skabelse af 
 identitet. 
- Det er ikke sikkert at scenariet vil give nogen forklaring eller forløsning, 
 og at meningsløshed i sig selv også kan være en pointe når det kommer til 
 Brenda Ann Spencers historie.   
- Lige meget hvad så kommer Brenda til at skyde over på skolen. Spillerne 
 kan ikke omgå det. 

Briefing om scenariet
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Start med at få spillerne ud på gulvet og lav nogle traditionelle drama-
opvarmningsøvelser. Personligt er jeg meget glad for følgende øvelser.
 
- Tælle. I skal stå i en cirkel og forsøge at tælle til 20. På skift siger I et tal 
 hver, uden at vide eller gøre tegn til den næste. Hvis to siger et tal 
 samtidig, skal i starte forfra.  

- Hilse på hinanden. I skal stå i en cirkel og skiftes til at sig hej til hinanden 
 på forskellige måder. Lav en to-tre runder så alle finder på mere end en 
 ting.
 
Nu skal I spille en række scener så spillerne kan blive varme og få øvet sig på at 
bruge klokken. Jeg vil anbefale at bruge alle scenerne, men hvis du selv finder på 
relevante opvarmningsscener, kan I også bruge dem. Har spillerne brug for det, 
må du gerne spille den samme scene flere gange. Det vigtigste er at alle tre spillere 
får mulighed for at være scenens hovedperson, bipersonen og den invaderende 
version af hovedpersonen (Som kan ringe med klokken). I skal både øve at bruge 
klokken som den fungere i scenariets anden og tredje del. 

Opvarmningsscene 1: Hovedpersonen og bipersonen er to mennesker i et 
parforhold. Bipersonen har ventet oppe til meget sent, på at hovedpersonen 
kommer hjem. Bipersonen ved at hans/hendes partner er utro, men vil have 
sin partner til selv at indrømme det. Hovedpersonen føler ikke skyld over 
sin utroskab og vil faktisk ikke tale om det. Den invaderende version af 
hovedpersonen føler derimod meget skyld over sine handlinger og er klar til at 
indrømme sandheden.   

Opvarmningsscene 2: Hovedpersonen er forælder til et barn (bipersonen). Mens 
barnet sidder og leger, prøver forælderen at fortælle barnet at mor og far desværre 
skal skilles. Hovedpersonen har enormt svært ved at få det sagt og er overbevist 
om, at hvis den triste besked ikke bliver pakket pænt ind i vat, så vil barnet tage 
skade. Den invaderende version af hovedpersonen, mener derimod at det er bedst 
hvis barnet bare får sandheden uden omsvøb.  
  
Opvarmningsscene 3 (spilles uden biperson): Hovedpersonens partner er 
rejst væk med arbejdet, men har glemt sin telefon derhjemme. Hovedpersonen 
bliver ved med at kredse rundt om telefonen – vedkommende har lyst til at læse 
telefonens beskeder, men gør det ikke, for den slags ville være et forfærdeligt 
tillidsbrud. Den invaderende version af hovedpersonen er også enormt nysgerrig 
for at kende beskedernes indhold, men har ikke nogen samvittighedskvaler. 

Opvarmning
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Opvarmningsscene 4: Hovedpersonen er en skoleelev som altid bliver behandlet 
uretfærdigt af sin lærer. Bipersonen er læreren som altid er efter skoleeleven, 
og som mobber og ydmyger vedkommende. Skoleeleven tør ikke sige læreren 
imod af frygt for at det vil gå ud over karaktererne. Den invaderende version af 
hovedpersonen er fyldt med vrede over uretfærdighederne og ønsker bare en 
mulighed for at sige fra.    

Når du føler at spillerne er varmet ordentligt op og har forstået scenariets 
virkemiddel, er det på tide at uddele rollerne. På baggrund af opvarmningen og 
jeres indledende snak har du nok en ide om, hvordan rollerne skal fordeles, men 
her er alligevel et par forslag til casting. 

HjemmeBrenda: Kan med fordel gives til en spiller som gerne vil føle og spille 
mere introverte roller. Det er vigtigt HjemmeBrenda får en spiller, som ikke har 
noget imod at spille scenerne sammen med far. 

SkoleBrenda: Kan med fordel gives til den aktive spiller, som gerne reagerer 
stærkt og bruge store armbevægelser. SkoleBrenda har lidt færre scener end de 
andre Brendaer.

UdeBrenda: Kan med fordel gives til en erfaren spiller, som har god timing og 
som kan administrere at være meget på scenen og samtidig give plads til de andre 
spillere.  

Casting

Når spillerne læser rollerne kan det være en fordel at læse 
bipersonsbeskrivelserne først.
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Drømmescenernes forløb 
Hver scene har fokuseret på én Brenda. Du fremhæver den gældende spiller ved at 
placere vedkommende i midten af stolerækken. 

Intro: Spillerne sidder med lukkede øjne og du beskriver hvordan Brenda falder 
i søvn og hvordan hun går gennem drømmeversionen af skolen overfor hendes 
hjem. Når du ringer med klokken, må spillerne åbne øjnene. 

Konfrontation: Scenen som udspiller sig enten i klasselokalet, hos skole 
psykologen eller på rektors kontor. Du spiller drømmemesteren som påtager sig 
en af de tre roller – derigennem kan du facilitere Brendas konfrontation med sig 
selv. 

Outro: Spillerne med lukkede øjne igen. Du beskriver hvordan Brenda går tilbage 
gennem skolen. For hver drømmescene beskriver du en ny detalje fra skyderiet. 
Når klokken ringer, må spillerne åbne øjnene. 

Drømmemesteren 
En flig af Brendas underbevidsthed, som du spiller i drømmescenerne. 
Drømmemesteren tager skikkelse af enten klasselæreren, skolepsykologen eller 
rektor. 

Drømmemesterens tre regler:
- Drømmemesteren er ærlig overfor Brenda om at de er i en drøm 
- Drømmemesteren snakker altid til Brenda i anden person ental. 
- Drømmemesteren fremhæver at drømme ikke behøver give mening.   

Klokken
I 2. og 3. del af scenariet kan spillerne bruge klokken til at fryse scener og lade 
to Brendaer have en indre dialog. Som spilleder er det dig som administrerer 
hvornår klokken frigives – ved at give spilleren klokken i hånden. Hvis spillerne 
ikke vil benytte virkemidlet i scenen, skal du have klokken tilbage, så du kan time 
scenens klipning. I de to scener hvor du spiller ekstra bipersoner bliver spilleren 
nød til at have klokken fra starten. 

Hjælpeark til spilleder om drømmescener, 
Drømmemesteren og klokken
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Kære spiller 

Du skal spille den del af den 16-årige pige Brenda Ann Spencer, som kommer 
frem, når hun går rundt ude i byen med sit kamera og tager billeder. Rollen er 
beskrevet som Brenda er, når scenariet begynder, men efter spilstart er rollen helt 
og holdent din. Så om Brenda forandrer sig undervejs, skifter holdning eller er 
statisk, er helt op til dig.

Du er Brenda Ann Spencer. Så snart du får muligheden for det, tager du dit kamera 
om halsen og vandrer ud i byen, ud i verden og væk fra alting. Du er den eneste 
Brenda, der gør det rigtige. Arbejder målrettet mod en bedre fremtid. Skaber noget 
der er smukt og rigtigt – billede efter billede. Skud efter skud. En dag bliver du en 
stor kunstner, som alle beundrer. Og så vil de tale om, hvordan du hev dig selv op af 
livets sump. Hvordan du kæmpede og ikke lod nogen stå i vejen for dig. Hvis det stod 
til de andre, ville du ikke komme nogen vegne.  

Når Brenda er ude, er hun en passioneret og ambitiøs ung kvinde, der med sit 
kamera på slæb, er på en evig jagt efter et bedre liv. Hver dag vandrer hun rundt 
og tager billeder af byens skrald - skraldede steder og skraldede mennesker. Alt 
det som almindelige mennesker ikke bryder sig om, fanger hun med sit kamera, 
og forvandler til smukke fotografier. Brenda drømmer om fremtiden, når hun 

er ude. Om at forlade sit utålelige liv og lægge alting bag sig. Hun er overbevist 
om, at den eneste måde hun kan rejse sig igen, er ved at rense sig fra fortiden. 
Hun ved, at det vil kræve, at hun er kynisk. At hun ikke er bange for at træde 
på andre mennesker for at få sin vilje. Hvad enten det handler om at få det helt 
rigtige billede, det rigtige job eller at skille sig af med dårlige mennesker. Hun vil 
ikke lade dårlige minder komme i vejen. Hun vil ikke lade gamle følelser hæmme 
hende. Hun vil ikke, hun vil ikke, hun vil ikke. Men det sker alligevel nogen gange 
alligevel.     

Brendas relationer ude
Tandløse: Engang hed Tandløse Vera Mason og var den nysgerrige nabo. Så 
blev hun sat på gaden og Brenda så hende ikke i flere år. For en måned siden 
fandt Brenda hende igen. Hun har boet ulovligt på skrotpladsen, hvor Brenda 
tit kommer for at tage billeder. Først virkede det som om, Tandløs var glad for 
selskabet, og Brenda fik lov til at tage billeder af hende – gode og ærlige billeder. 
Så begyndte Tandløs at blive besværlig. Til sidste ville hun ikke mere. Brenda 
fortalte Tandløse, at hvis hun ikke var interesseret i at tage flere billeder, så ville 
Brenda fortælle myndighederne om hendes ulovlige hjem. Sådan fik Brenda lov 
til at blive ved med at tage billeder. Hun fotograferer Tandløse i alle tænkelige 
situationer – lige meget om de er ulovlige eller farlige. Jo vildere, jo bedre. Brenda 
ved godt, at hun udnytter en stakkels hjemløs kvinde. Derfor prøver hun så 
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vidt som muligt at være venlig over for Tandløse, men det lykkedes ikke altid. 
Nogle gange skammer Brenda sig over sin opførsel, men når hun ser billederne 
fremkaldt, sker det hun glemmer skammen.       

Mor: Brendas mor forlod familien for snart fem år siden. Brenda ved ikke, hvorfor 
hun gjorde det – en dag var hun bare rejst. Efter at have boet et stykke tid med sin 
far, fandt Brenda ud af, at hendes mor ikke var rejst langt væk. I stedet havde hun 
fundet et hus i den anden ende af byen. Nogen gange kommer Brenda forbi huset. 
Hvis der ikke er nogen hjemme, sætter hun sig på trappestenen eller bag hækken. 
Det sker at Brenda tager billeder af huset og ind i gennem vinduerne. Hun har 
gemt nogle af billederne derhjemme, hvor hendes far ikke kan finde dem. Det var 
Brendas mor, som fik hende interesseret i fotografi. Da moren forlod familien, tog 
hun bedsteforældrenes sorthvide bryllupsbillede med sig. Det efterlod et mærke 
på væggen, som Brenda ser på hver dag. Brenda siger til sig selv, at hun ikke 
savner sin mor, og at moren ikke skal have lov til at fylde noget i Brendas liv. Men 
det er  ikke helt sandt. 

De andre Brendaer
Brenda hjemme: Hun er et lidt ynkeligt væsen, som klynger sig til alt det, som 
er skadeligt og dårligt i deres liv. Hun tror og håber på, at hun kan rede deres far, 
og hun tror på ham, når han siger, at det er hendes skyld, at han har det dårligt. 

Selvfølgeligt er det ikke det. Det er hans skyld, at hun – at de - har det dårligt. 
I stedet for at bede ham om tilgivelse, burde hun give ham fingeren og skride. 
Hun burde se hvor destruktivt og farligt hans drikkeri og humørsvingninger er. 
Hvorfor bliver hun ved med at tro, det bliver bedre? Hvorfor? Deres bror Jacob 
har tilbudt Brenda, at hun kan komme og bo sammen med ham. Men uforståeligt 
nok tøver hun med at tage imod. I stedet for at se Jacob som en dejlig bror, der vil 
hende det bedste, ser hun kun hans svigt. 

Brenda i skolen: Hun er en rebel uden en sag. I stedet for at bruge sin energi på 
vrede, burde hun bruge den på noget mere konstruktivt – følge med i timerne, 
engagere sig i fritidstilbud eller noget tredje for fanden. Måske skulle hun endda 
prøve at få nogle nye venner. Nogle som ikke er Jane. For Jane er dejlig, og Brenda 
længes fantastisk meget efter hende, men den længsel dræner dem. Der kommer 
alligevel ikke til at ske noget. Jane kommer aldrig til at elske hende igen. Deres 
kærlighed er forkert, og det burde hun vide. Brendas lærer Mr. Trueman har flere 
gange strakt hånden ud til hende og prøvet at hjælpe. Han er altid venlig over for 
hende, og hun burde skamme sig over at behandle ham så dårligt. I stedet for at se 
ham som en trussel, burde hun se ham som en mulighed.   
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Kære spiller 

Du skal spille den del af den 16-årige pige Brenda Ann Spencer, som kommer 
frem, når hun er i skole. Rollen er beskrevet som Brenda er, når scenariet 
begynder, men efter spilstart er rollen helt og holdent din. Så om Brenda forandrer 
sig undervejs, skifter holdning eller er statisk, er helt op til dig.

Du er Brenda Ann Spencer. Den stærkeste og mest oprørske. Du er den, som siger 
fra, som tillader sig at være i sine følelsers vold, og som ikke lægger låg på. Hver dag 
kæmper du en kamp mod skolens autoriter, mod uretfærdighed og mod dem, som 
ser ned på sådan nogen som dig. En kamp de andre er for feje, svage og ligeglade 
til at tage. Hvis det stod til dem, ville du bøje nakken og vende dig væk mod alle de 
uretfærdigheder, du oplever hver dag. Du er en outsider og du er stolt af det. Ingen 
skal komme og fortælle dig, hvad du skal og ikke skal.  
 
Når Brenda er i skole er hun oprørsk, vred og ulykkelig forelsket. Vred på de 
skolekammerater, som har det bedre end hende, og som ser ned på hende. 
Oprørsk mod de lærere og autoriteter, som krydser hende eller siger hende i mod. 
Og forelsket i sin bedste veninde, uden noget håb for at få sine følelser gengældt. 
Når Brenda hver dag træder ind i skolegården, mærker hun en vred, knugende 
fornemmelse i maven. Når eleverne og lærerne kigger på hende og griner af hende 

- de tror hun ikke ser det, men selvfølgelig gør hun det - vokser den knugende 
fornemmelse. Den vokser og vokser, og den eneste måde at komme af med 
den på, er at give slip på vreden, så den kan komme ud. Brenda er ikke specielt 
boglig og har aldrig brudt sig om skolearbejdet, men alligevel giver skolen hende 
et underligt frirum. På en sær, næsten masochistisk måde, nyder hun at være 
udenfor. Alt det hun ikke kan gøre eller sige der hjemme, det har hun mulighed 
for her. Hendes position som den vrede særling giver hende rig mulighed for 
konfrontation. Frustrationen og afmagten kan hun komme af med. 

Brendas relationer i skolen
Jane: Brenda og Jane har været bedste venner siden første klasse. Gennem tykt 
og tyndt har de passet på hinanden de sidste ti år. Jane holdt Brendas hånd da 
Brendas mor forlod familien, og Brenda har passet på den mere skrøbelige Jane 
gennem mange års mobning. Hver dag når Brenda går i skole, glæder hun sig 
allermest til at sætte sig ved siden af Jane og mærke hendes nærvær. Brenda er 
forelsket i sin bedste ven og fantaserer om Jane. Om at kramme hende, kysse 
hende og tage tøjet af hende, men den slags kan man ikke tale om – de følelser 
er forbudte og Brenda kunne aldrig drømme om at sige noget til nogen. Mindst 
af alle Jane. I stedet sørger Brenda for at have Jane tæt på og beskytter hende så 
meget som muligt. Nogle gange alt for intenst, omklamrende og endda truende, 
hvis det skulle være nødvendigt. Brenda ville aldrig kunne acceptere, hvis Jane 
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skulle have lyst til at få andre venner.  

Mr. Trueman: Brendas engelsklærer og underviser i fotoklubben, hvor Brenda 
fremkalder og -viser sine billeder. Mr. Trueman er en af den slags mennesker, som 
tror at han ved hvordan Brenda har det – men som i virkeligheden ikke ved en 
skid. Han opsøger hende ofte efter timen eller i fotoklubben, og skubber stædigt 
på, for at få hende til at sige noget. Der er ikke noget, der kan gøre Brenda så vred 
og frustreret, som Truemans rolige fremtoning, mens han stædigt bliver ved med 
at presse hende til at sige noget. Hun kan mærke, hvordan det begynder at syde i 
hende, når hendes vrede eller flabede kommentarer ikke virker, og han bare står 
der – helt upåvirket og spørger hvordan hun har det. Enkelte gange har Brenda 
været lige ved at give efter, når Trueman fik hende lullet hende ind i en falsk 
tryghed. Men den er kun falsk.    

De andre Brendaer
Brenda ude: Hendes målrettethed er beundringsværdig, men hendes kynisme 
er ikke. Hun vandrer rundt i byen og tager prætentiøse billeder af skrald og 
hjemløse, men nogen stor kunstner kommer de aldrig til at blive. Hun lusker 
rundt omkring deres mors hus og tager billeder, som hun smugkigger på 
derhjemme. Hun presser også deres skakkels hjemløse eksnabo for at kunne 
fotografere naboen i alle mulige fucked-up situationer. Hun skulle skamme sig. 

Hvorfor gør hun ikke det? Måske burde hun lade være med at overføre den vrede, 
de tydeligvis har til deres mor, til Tandløse. Bare lade være med at sidde på den 
skide trappesten foran døren og i stedet rejse sig op og ringe på. Lade være med 
at tro at hun kan glemme og gemme mange års svigt og negative følelser og bare 
komme videre. Nogle gange er følelserne det, som driver en fremad og opad. 
     
Brenda hjemme: Hun er så stakkels og svag. Hun tror selv, hun er modig og 
at hun gør det rigtige, men hun tager fejl. Når Brenda er hjemme, bliver hun 
forvandlet til at ubrugelig bunke af selvmedlidenhed og -opofrelse. I stedet 
for at tage imod Jacobs tilbud om at flytte hjemmefra, giver hun ham dårlig 
samvittighed, og anklager ham for at svigte dem. Hvis hun bliver ved med at afvise 
ham, risikerer de, at Jacob holder op med at ville hjælpe, og så har de ingen chance 
for at slippe væk. De har allerede mistet en mor, skal de nu også til at miste en 
bror. Det er jo løgn, når hun siger, at han har svigtet dem. Han har derimod reddet 
sig selv, og prøver nu også at redde dem. Hvorfor bliver hun hjemme sammen 
med deres far? Er det fordi hun i virkeligheden godt kan lide at blive underkuet og 
misbrugt? Hun burde sige fra. Blive vred. Slå igen om nødvendigt. Det kan godt 
være at Brenda bliver hånet og mobbet i sin skole, men det behøver for helvede 
ikke ske i hendes eget hjem.    
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Kære spiller 

Du skal spille den del af den 16-årige pige Brenda Ann Spencer, som kommer 
frem, når hun er hjemme. Rollen er beskrevet som Brenda er, når scenariet 
begynder, men efter spilstart er rollen helt og holdent din. Så om Brenda forandrer 
sig undervejs, skifter holdning eller er statisk er helt op til dig. 

Du er Brenda Ann Spencer. Så snart du kommer hjem, lægger du barndommens pjat 
og egoisme væk og tager ansvaret på. Når du er hjemme, skal du være den klippe, 
som alting hviler på. Hvis ikke du er det, er det din skyld, at tingene falder sammen. 
Det kræver hverken aktiv kamp eller blind ambition at få livet derhjemme til at 
hænge sammen. Derimod opofrelse og en indre styrke, som kun du har. De andre 
forstår ikke den vægt, som du bærer på dine skuldre. De ville ødelægge dit hjems 
skrøbelige balance, hvis de havde muligheden. 

Når hun er hjemme, sammen med sin far eller bror, er hun den ydmyge, 
underkuede, men også håbefulde Brenda. Hver dag når hun træder ind ad døren 
til sit hus, kan hun mærke, hvordan hun bøjer nakken og tager en dyb indånding 
for at gøre sig klar. Hendes mor forlod familien for fem år siden og her efter 
har Brenda måtte bo sammen med sin terroriserende far. Hver dag lever hun 
med hans voldsomme vredesudbrud, hans maniske overkompensation og hans 

desperate søgen efter intimitet. Brenda tror fuldt ud på, at hun kan hjælpe ham til 
at få det bedre, og hun føler enorm skyld over hans nedtur. Hvis bare hun gør sig 
lidt mere umage, hvis bare hun ikke er besværlig, hvis bare hun ofre lidt mere af 
sig selv, så bliver det godt om lidt. Hvis det virkeligt er hendes skyld, sådan som 
hendes far siger, så burde hun også kunne rette op det og få hans tilgivelse. Hvis 
det lykkes, så kan de vende tilbage til den tid i hendes barndom, hvor alting var 
rart og smukt – sådan husker hun det i hvert fald. 
   
Brendas relationer hjemme
Far: Selv om Brenda frygter og hader sin far, elsker hun ham bare så uendeligt 
meget mere. Også selv om han siger, at skilsmissen var hendes skyld. Også selv om 
han har bestemt, at de skal sove på den gamle madras sammen om natten. Også 
selv om han har både slår hende, holder hende fast og råber af hende. Det er alt 
sammen lige meget, for han er hendes far, og fædre elsker man. Brenda er godt 
klar over, at far ikke har haft det let. Efter hendes mor forlod dem, sank han ned 
i depression og alkoholmisbrug. Hvis bare Brenda havde holdt familien samlet, 
var det ikke sket. Den ulykke hun har skabt, er der kun én der kan råde bod 
på – nemlig Brenda selv. Så med bøjet nakke og ydmyghed forsøger hun at gøre 
det hele godt igen. Brenda er bange for, at hvis hun gør oprør mod sin far eller 
forlader ham, så vil han drikke sig selv ihjel eller gøre skade på sig selv. Hverken 
hendes mor eller Jacob har nemlig ofret sig nok for at holde ham ovenpå. De 
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havde hverken viljestyrken eller håbet. Viljestyrke, fordi det er hvad det kræver at 
være ydmyg. Håb, fordi der altid er en chance for at tingene bliver bedre.   

Jacob: Brendas ældre bror, er flyttet hjemmefra for at gå på universitetet for få 
måneder siden. Han har efterladt Brenda alene derhjemme med deres far. Hun 
har altid elsket Jacob og de har været der for hinanden gennem familiens nedtur. 
Brenda har altid været overbevist om, at Jacob var et bedre menneske end hende. 
Mere vellidt, dygtigere og flittigere. Men nu har han forladt hende, og det ved hun 
ikke om hun kan tilgive. Ikke fordi han ikke har fortjent at gå på universitetet eller 
flytte hjemmefra. Hun har bare ikke fortjent, at han gik. Nu hvor han er væk, kan 
han ikke længere beskytte hende. Hvad værre er, så har han vist, at han ikke deler 
hendes håb og ønske om at redde deres far. I stedet har han prøvet at lokke Brenda 
væk fra hendes hjem, og flere gange tilbudt hende at hun kan bo hos ham. Det 
sker alligevel ofte at Brenda overvejer det – men kun i hendes svage øjeblikke.   
 
De andre Brendaer
Brenda i skole: Hun er et farligt dyr. En vild tiger, der langer ud efter dem, 
som prøver at hjælpe, fordi hun ikke ved bedre. Hun tror at hendes konstante 
vrede og konfrontation er konstruktiv, og at den hjælper hende med at overleve. 
I virkeligheden gør den ikke andet, end at støde andre mennesker væk. Mr. 
Trueman har altid været så venlig, og selv om hun naturligvis ikke skal fortælle 

ham om, hvad der sker derhjemme, ville der ikke være noget galt i at tale lidt med 
ham. Bare lidt. Det kunne være, at det ville gøre nogle ting lettere. Jane er også på 
vej væk - Brenda kan se det i hendes øjne. Hun er bange. Er der noget mennesker, 
som ikke må forsvinde ud af deres liv, så er det Jane. Måske hvis hun åbnede lidt 
op overfor Jane. Fortalte hende hvordan hun har det, fortalt lidt – en smule – om 
sine følelser, så ville hun kunne forstå.   
  
Brenda ude: Hun er dybt egoistisk, usympatisk og nyder tydeligvis at pine andre 
mennesker og sig selv. I stedet for at vende sig rundt og tage ansvar, spankulerer 
hun bare afsted med sit kamera. I stedet for at hjælpe stakkels Tandløse, som 
engang boede i huset ved siden af, truer hun Tandløse med at sladre til politiet. 
Hun presser Tandløse ud i farlige situationer for at tage et billede, og så lapper 
hun på den dårlige samvittighed ved at prøve at være venlig bagefter. Hvilke 
mennesker gør dog det? Og i tilgift sidder hun på deres mors trappesten og venter 
og længes. Nogle gange tager hun billeder, som bliver gemt derhjemme. Men bare 
det var mere end billeder. Bare hun ville gøre mere end bare at sidde foran huset. 
Måske for en gang skyld være den voksne, der prøver at klinke skårene, i stedet for 
bare at gå sin vej. Hvad er det værste der kan ske ved at ringe på den dørklokke? 
Hvis hun ikke i det mindste prøver at snakke med mor, så kan tingene aldrig blive 
som i gamle dage. Så kommer mor aldrig hjem.  
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Mr. Trueman: Brendas engelsklærer, der også underviser i fotoklubben, hvor 
Brenda er aktiv. Han har gennem sin lange lærergerning været engageret i at 
hjælpe udsatte elever, og han har længe mistænkt at Brenda har problemer 
derhjemme. Trueman er god til at håndtere Brendas udfarende temperament, 
og han tager hendes anfald roligt og afdæmpet. Han prøver ofte at få hende til at 
tale, men det er ikke lykkedes ham at nå ind til hende endnu. Trueman er ikke 
en person som giver op og det frustrerer ham utrolig meget, at han ikke kan 
få Brenda til at åbne op. Hvad der startede som en god gerning og et forsøg på 
at række en hånd ud, er ved at udvikle sig til lidt at en besættelse. Så hver gang 
Brenda afviser hans hjælp, fortsætter Trueman stædigt med at presse på. På en 
eller anden måde, skal Mr. Trueman nok få Brendas fortrolighed. 

Tandløse: Eller Vera Mason, som hun i virkeligheden hedder, boede for at par 
år siden i huset ved side af Brenda. Efter hendes mands døde blev hun smidt på 
gaden og forsvandt ud af Spencerfamiliens liv. Tandløse har siden boet ulovligt 
på byens skrotplads, hvor Brenda fandt hende for et par måneder siden. I starten 
var hun bare nysgerrig og tog en masse billeder. Men da Tandløse blev træt af 
billederne og sagde stop, begyndte Brenda at true med at fortælle myndighederne 
om hendes ulovlige hjem – så nu fortsætter de. Tandløse er dybt frustreret over 
situationen, men har meget få midler til at gøre noget. Hun har dog overvejet at 
opsøge Brendas far, men hun ved godt hvilken slags mand han er, og derfor har 
hun ondt af Brenda. 

Bipersoner til HjemmeBrenda

Kære spiller 

Følgende er en beskrivelse af scenariets bipersoner. De to øverste karakterer 
Jane og Tandløse, skal du spille i alle de scener, de optræder i. De fire andre 
bliver spillet af henholdsvis Udebrenda og Skolebrenda. Du må meget gerne 
læse alle bipersonerne inden du læser din rolle.  
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Far (spilles af Udebrenda): Efter Brendas mor forlod dem, tog hendes far et slag, 
som han ikke har formået at rejse sig fra siden. Han sank ned i depression og 
alkoholmisbrug, der har gjort ham utilregnelig og både psykisk og fysisk voldelig. 
Hans humør svinger mellem ynkelig depressiv søgen efter intimitet og voldsom 
og aggressiv og maniske forsøg på at overkompensere, når han fortryder sine 
overgreb. I mangel på selvindsigt bebrejder han sine børn familiens skæbne, og 
det er især gået ud over Brenda, som ligner sin mor både af krop og sind. Som 
uuddannet enlig forsørger har Brendas far måtte arbejde to jobs for at holde 
familien økonomisk flydende. Derfor har udefrakommende ofte rost ham for hans 
flid, offer og dedikation til sine børns ve og vel.  

Jacob (spilles af Skolebrenda): Brendas ældre bror, som hun har boet sammen 
med hele sit liv. Mens deres familie oplevede nedtur, har de to søskende været der 
for hinanden. Selv om Jacob har sine egne traumer at kæmpe med, virker han 
udad til som en stor, venlig og arbejdsom fyr. For nylig har han fået et stipendie 
og er flyttet hjemmefra for at gå på universitetet. Siden Jacob flyttede har han 
flere gange snakket med Brenda om, at burde komme og bo hos ham, for han ved 
godt at han har efterladt sin søster i et giftigt hjem. Men i stedet for at blive glad, 
beskylder Brenda ham for at have svigtet hende. Han elsker sin søster, men hun 
kan være meget vanskelig og selv Jacobs tålmodighed har sine grænser.  

Jane (spilles af Udebrenda): en dygtig og køn, men skrøbelig pige, som ikke tør 
sige fra. Til en vis grad lader hun sig terrorisere af sin veninde. Gennem mange år 
har Brenda beskyttet Janes mod mobning i skolen, men Brenda har også udnyttet 
sin status som vogter til at presse Jane væk fra hendes andre venner. Jane og 
Brenda har været venner siden første klasse, men på det seneste er Jane blevet 
mere og mere overbevist om, at deres venskab er kommet til en skillevej. Hun 
er klar til at komme videre med sit liv og måske finde nogle nye venner. Brenda 
derimod, har længe været dybt forelsket i Jane, men har ikke turde fortælle nogen 
om det. 

Mor (spilles af Skolebrenda): Det var Brendas mor som valgte at forlade familien 
for fem år siden, og hun har ikke forsøgt at kontakte sine børn i flere år. Hun 
er flyttet i hus for sig selv i den anden ende af San Diego – ikke langt fra byens 
skrotplads, hvor Brenda ofte hænger ud. Det sker en gang i mellem at Brenda 
opsøger sin mors hus, hvor hun forsøger at samle mod til at ringe på og tale med 
hende, men det er ikke sket endnu. Gennem scenariet skal det forblive uklart, 
hvorfor Brendas mor valgte at forlade familien. Vælger Brenda at opsøge sin mor, 
vil hun møde en lettere skyldtynget kvinde, som godt ved at hun har forladt sine 
børn, men som alligevel ikke er interesseret i at genoptage kontakten.  

Øvrige bipersoner
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Jacob: Brendas ældre bror, som hun har boet sammen med hele sit liv. Mens deres 
familie oplevede nedtur, har de to søskende været der for hinanden. Selv om Jacob 
har sine egne traumer at kæmpe med, virker han udad til som en stor, venlig og 
arbejdsom fyr. For nylig har han fået et stipendie og er flyttet hjemmefra for at gå 
på universitetet. Siden Jacob flyttede har han flere gange snakket med Brenda om, 
at burde komme og bo hos ham, for han ved godt at han har efterladt sin søster 
i et giftigt hjem. Men i stedet for at blive glad, beskylder Brenda ham for at have 
svigtet hende. Han elsker sin søster, men hun kan være meget vanskelig og selv 
Jacobs tålmodighed har sine grænser.  

Mor: Det var Brendas mor som valgte at forlade familien for fem år siden, og hun 
har ikke forsøgt at kontakte sine børn i flere år. Hun er flyttet i hus for sig selv i 
den anden ende af San Diego – ikke langt fra byens skrotplads, hvor Brenda ofte 
hænger ud. Det sker en gang i mellem at Brenda opsøger sin mors hus, hvor hun 
forsøger at samle mod til at ringe på og tale med hende, men det er ikke sket 
endnu. Gennem scenariet skal det forblive uklart, hvorfor Brendas mor valgte 
at forlade familien. Vælger Brenda at opsøge sin mor, vil hun møde en lettere 
skyldtynget kvinde, som godt ved at hun har forladt sine børn, men som alligevel 
ikke er interesseret i at genoptage kontakten.  

Bipersoner til SkoleBrenda

Kære spiller 

Følgende er en beskrivelse af scenariets bipersoner. De to øverste bipersoner 
Jacob og Mor, skal du spille i alle de scener, de optræder i. De fire andre bliver 
spillet af henholdsvis Udebrenda og Hjemmebrenda. Du må meget gerne læse 
alle bipersonerne inden du læser din rolle.    
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Jane (spilles af Udebrenda): En dygtig og køn, men skrøbelig pige, som ikke tør 
sige fra. Til en vis grad lader hun sig terrorisere af sin veninde. Gennem mange år 
har Brenda beskyttet Janes mod mobning i skolen, men Brenda har også udnyttet 
sin status som vogter til at presse Jane væk fra hendes andre venner. Jane og 
Brenda har været venner siden første klasse, men på det seneste er Jane blevet 
mere og mere overbevist om, at deres venskab er kommet til en skillevej. Hun 
er klar til at komme videre med sit liv og måske finde nogle nye venner. Brenda 
derimod, har længe været dybt forelsket i Jane, men har ikke turde fortælle nogen 
om det. 

Mr. Trueman (spilles af Hjemmebrenda): Brendas engelsklærer, der også 
underviser i fotoklubben, hvor Brenda er aktiv. Han har gennem sin lange 
lærergerning været engageret i at hjælpe udsatte elever, og han har længe 
mistænkt at Brenda har problemer derhjemme. Trueman er god til at håndtere 
Brendas udfarende temperament, og han tager hendes anfald roligt og afdæmpet. 
Han prøver ofte at få hende til at tale, men det er ikke lykkedes ham at nå ind 
til hende endnu. Trueman er ikke en person som giver op og det frustrerer ham 
utrolig meget, at han ikke kan få Brenda til at åbne op. Hvad der startede som en 
god gerning og et forsøg på at række en hånd ud, er ved at udvikle sig til lidt at en 
besættelse. Så hver gang Brenda afviser hans hjælp, fortsætter Trueman stædigt 
med at presse på. På en eller anden måde, skal Mr. Trueman nok få Brendas 
fortrolighed. 

Tandløse (spilles af Hjemmebrenda): Eller Vera Mason, som hun i virkeligheden 
hedder, boede for at par år siden i huset ved side af Brenda. Efter hendes mands 
døde blev hun smidt på gaden og forsvandt ud af Spencerfamiliens liv. Tandløse 
har siden boet ulovligt på byens skrotplads, hvor Brenda fandt hende for et par 
måneder siden. I starten var hun bare nysgerrig og tog en masse billeder. Men da 
Tandløse blev træt af billederne og sagde stop, begyndte Brenda at true med at 
fortælle myndighederne om hendes ulovlige hjem – så nu fortsætter de. Tandløse 
er dybt frustreret over situationen, men har meget få midler til at gøre noget. Hun 
har dog overvejet at opsøge Brendas far, men hun ved godt hvilken slags mand 
han er, og derfor har hun ondt af Brenda. 

Far (Spilles af Udebrenda): Efter Brendas mor forlod dem, tog hendes far et slag, 
som han ikke har formået at rejse sig fra siden. Han sank ned i depression og 
alkoholmisbrug, der har gjort ham utilregnelig og både psykisk og fysisk voldelig. 
Hans humør svinger mellem ynkelig depressiv søgen efter intimitet og voldsom 
og aggressiv og hans maniske forsøg på at overkompensere, når han fortryder 
sine overgreb. I mangel på selvindsigt bebrejder han sine børn familiens skæbne, 
og det er især gået ud over Brenda, som ligner sin mor både af krop og sind. 
Som uuddannet enlig forsørger har Brendas far måtte arbejde to jobs for at holde 
familien økonomisk flydende. Derfor har udefrakommende ofte rost ham for hans 
flid, offer og dedikation til sine børns ve og vel.  

Øvrige bipersoner
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Far: Efter Brendas mor forlod dem, tog hendes far et slag, som han ikke har 
formået at rejse sig fra siden. Han sank ned i depression og alkoholmisbrug, der 
har gjort ham utilregnelig og både psykisk og fysisk voldelig. Hans humør svinger 
mellem ynkelig depressiv søgen efter intimitet og voldsom og aggressiv og hans 
maniske forsøg på at overkompensere, når han fortryder sine overgreb. I mangel 
på selvindsigt bebrejder han sine børn familiens skæbne, og det er især gået ud 
over Brenda, som ligner sin mor både af krop og sind. Som uuddannet enlig 
forsørger har Brendas far måtte arbejde to jobs for at holde familien økonomisk 
flydende. Derfor har udefrakommende ofte rost ham for hans flid, offer og 
dedikation til sine børns ve og vel.  

Jane: En dygtig og køn, men skrøbelig pige, som ikke tør sige fra. Til en vis grad 
lader hun sig terrorisere af sin veninde. Gennem mange år har Brenda beskyttet 
Janes mod mobning i skolen, men Brenda har også udnyttet sin status som vogter 
til at presse Jane væk fra hendes andre venner. Jane og Brenda har været venner 
siden første klasse, men på det seneste er Jane blevet mere og mere overbevist om, 
at deres venskab er kommet til en skillevej. Hun er klar til at komme videre med 
sit liv og måske finde nogle nye venner. Brenda derimod, har længe været dybt 
forelsket i Jane, men har ikke turde fortælle nogen om det. 

Bipersoner til UdeBrenda

Kære spiller 

Følgende er en beskrivelse af scenariets bipersoner. De to øverste bipersoner 
far og Jane, skal du spille i alle de scener, de optræder i. De fire andre bliver 
spillet af henholdsvis Skolebrenda og Hjemmebrenda. Du må meget gerne 
læse alle bipersonerne inden du læser din rolle.    
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Tandløse (spilles af Hjemmebrenda): Eller Vera Mason, som hun i virkeligheden 
hedder, boede for at par år siden i huset ved side af Brenda. Efter hendes mands 
døde blev hun smidt på gaden og forsvandt ud af Spencerfamiliens liv. Tandløse 
har siden boet ulovligt på byens skrotplads, hvor Brenda fandt hende for et par 
måneder siden. I starten var hun bare nysgerrig og tog en masse billeder. Men da 
Tandløse blev træt af billederne og sagde stop, begyndte Brenda at true med at 
fortælle myndighederne om hendes ulovlige hjem – så nu fortsætter de. Tandløse 
er dybt frustreret over situationen, men har meget få midler til at gøre noget. Hun 
har dog overvejet at opsøge Brendas far, men hun ved godt hvilken slags mand 
han er, og derfor har hun ondt af Brenda. 

Mor (Spilles af Skolebrenda): Det var Brendas mor som valgte at forlade familien 
for fem år siden, og hun har ikke forsøgt at kontakte sine børn i flere år. Hun 
er flyttet i hus for sig selv i den anden ende af San Diego – ikke langt fra byens 
skrotplads, hvor Brenda ofte hænger ud. Det sker en gang i mellem at Brenda 
opsøger sin mors hus, hvor hun forsøger at samle mod til at ringe på og tale med 
hende, men det er ikke sket endnu. Gennem scenariet skal det forblive uklart, 
hvorfor Brendas mor valgte at forlade familien. Vælger Brenda at opsøge sin mor, 
vil hun møde en lettere skyldtynget kvinde, som godt ved at hun har forladt sine 
børn, men som alligevel ikke er interesseret i at genoptage kontakten.  

Jacob (Spilles af Skolebrenda): Brendas ældre bror, som hun har boet sammen 
med hele sit liv. Mens deres familie oplevede nedtur, har de to søskende været der 
for hinanden. Selv om Jacob har sine egne traumer at kæmpe med, virker han 
udad til som en stor, venlig og arbejdsom fyr. For nylig har han fået et stipendie 
og er flyttet hjemmefra for at gå på universitetet. Siden Jacob flyttede har han 
flere gange snakket med Brenda om, at burde komme og bo hos ham, for han ved 
godt at han har efterladt sin søster i et giftigt hjem. Men i stedet for at blive glad, 
beskylder Brenda ham for at have svigtet hende. Han elsker sin søster, men hun 
kan være meget vanskelig og selv Jacobs tålmodighed har sine grænser.  

Mr. Trueman (spilles af Hjemmebrenda): Brendas engelsklærer, der også 
underviser i fotoklubben, hvor Brenda er aktiv. Han har gennem sin lange 
lærergerning været engageret i at hjælpe udsatte elever, og han har længe 
mistænkt at Brenda har problemer derhjemme. Trueman er god til at håndtere 
Brendas udfarende temperament, og han tager hendes anfald roligt og afdæmpet. 
Han prøver ofte at få hende til at tale, men det er ikke lykkedes ham at nå ind 
til hende endnu. Trueman er ikke en person som giver op og det frustrerer ham 
utrolig meget, at han ikke kan få Brenda til at åbne op. Hvad der startede som en 
god gerning og et forsøg på at række en hånd ud, er ved at udvikle sig til lidt at en 
besættelse. Så hver gang Brenda afviser hans hjælp, fortsætter Trueman stædigt 
med at presse på. På en eller anden måde, skal Mr. Trueman nok få Brendas 
fortrolighed. 

Øvrige bipersoner
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Første del består af scener fra Brendas hverdag og afsluttes med den første 
drømmescene. I første del skal spillerne etablere, hvordan Brendas verden hænger 
sammen, når hun er tre personligheder. Alle spillerne kommer til at spille scener 
det sted, de er knyttet til - hjemmet, skolen og byen. Første del skal spilles meget 
som tre almindelige lineære dramaer om tre forskellige 16-årige piger. Spillerne 
skal møde Brenda og status quo skal etableres. Derefter skal de forskellige 
problemer og konflikter Brenda har med bipersonerne skal slås an. 

Der skal ske følgende ting i første del: 
 
- De forskellige aspekter af Brenda introduceres. De tre personligheder skal 
 tydeliggøres, så alle spillerne har en klar ide om, hvordan deres karakter 
 er og hvor den står i kontrast til de andre. 
- Alle bipersonerne skal introduceres. Hvert aspekt af Brenda har 
 bestemte relationer, som kun de kan interagere med i første akt. Disse 
 relationer skal tydeliggøres, så de to andre Brendaer kan se, hvordan deres 
 perception af relationen er anderledes.  
- Omgivelserne skal introduceres. Hjemmet, skolen og byen spiller en 
 enormt vigtig rolle i hvorfor og hvordan Brendas tre personligheder giver 
 menig. Hver Brenda får her mulighed for at spille scener i de omgivelser 
 hun er knyttet til.  

Inden spilstart skal de spillerne hver beskrive det, sted deres karakter tilhører. 

HjemmeBrenda beskriver hvordan hendes hus ser ud. Stil gerne spørgsmål til 
spilleren, for at få vedkommende i gang. Eksempelvis: Hvordan ser huset ud, når 
man kommer ind af hoveddøren? Hvordan lugter der? Hvordan ser stuen ud og 
hvor ligger madrassen? 

SkoleBrenda skal beskrive hvordan skolen ser ud. Stil gerne spørgsmål til 
spilleren, for at få vedkommende i gang. Eksempelvis: Hvordan ser skolen ud? 
Skolegården, klasselokalerne, kantinen. Hvordan lyder den og hvordan lugter der? 
Hvor hænger Brenda og Jane ud i frikvarteret?

UdeBrenda skal beskrive hvordan der ser ud på skrotpladsen og ved hendes mors 
hus. Stil gerne spørgsmål til spilleren, for at få vedkommende i gang. Eksempelvis: 
Hvad er det første hun ser, når hun træder ind på skrotpladsen? Hvilke lyde og 
lugte er der sådan et sted? Hvad med mors hus, er det stort eller lille? 

Første del
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Sted: Hjemme

Til stede: HjemmeBrenda og far

Det er slutningen af august, aftenen inden Brendas skolestart. Hun er hjemme 
sammen med sin far og stemningen er anspændt. De er på vej i seng, men 
inden Brenda kan lægge sig til at sove, skal hun gøre sine skolesager klar til 
morgendagen. Samle bøger sammen og måske finde det pennalhus, som er blevet 
væk. Far vil gerne snart sove. Skolestarten har mindet far om, at Brenda er på vej 
til at blive voksen og udsigten til at hun også flytter hjemmefra en dag påvirker 
ham. 

Sted: Skolen

Til stede: SkoleBrenda og Jane

Det er den første dag tilbage efter sommerferie. Brenda møder Jane i klassen 
inden klokken ringer. Hun har savnet Jane, som har været rejst væk det meste af 
sommerferien. Jane har bl.a. været på en rigtig god sommerlejr, hvor hun hang ud 
med nogle af de andre piger fra klassen. Brenda har ikke været nogen steder og 
har nok ikke helt så meget at berette fra sin sommerferie. Lad spillerne snakke lidt 
om deres sommerferie eller forventningen til skoleåret.  

Brenda er overbevist om at hun og Jane selvfølgelig skal sidde ved siden af 
hinanden – for det plejer de at gøre. Jane er lidt mere i tvivl – men ender alligevel 
med at sætte sig ved siden af Brenda.  

Scene 1.1: Aftenen inden skolestart Scene 2.1: Første dag i skolen

Scenen giver far mulighed for at reagere på forskellige måder overfor Brenda 
– både med vrede, irritation og melankoli. Samtidig kan scenen også vise den 
ydmyge og underkuede Benda. 

Scenen giver mulighed for at udspille magtforholdet mellem Jane og Brendas 
og samtidig vise at Jane måske er på vej væk fra venskabet. 
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Sted: Skrotpladsen   

Til stede: UdeBrenda og Tandløse

Det er eftermiddagen efter Brendas første skoledag. Hun har taget sit kamera og er 
gået hen til skrotpladsen for at tage billeder af Tandløse. Hun finder Tandløse i sit 
skur, hvor hun ligger syg og har feber, men ikke noget der virker alvorligt. Brenda 
prøver først at være venlig mod hende – måske har Brenda en cola eller noget slik 
i tasken, som hun giver til Tandløse. Men i sidste ende er Brenda jo kommet for at 
tage billeder.

Sted: Skolen

Til stede: SkoleBrenda og mr. Trueman

Det er den første uge efter skolestart. Brenda er blevet smidt ud af timen og 
sidder ude på gange, da mr. Trueman kommer forbi. Han stopper op for at 
snakke med hende om, hvad der er sket og hvorfor. Lige meget hvordan Brenda 
reagere forholder Trueman sig rolig og fornuftigt. Han siger måske at Brenda er 
velkommen til at opsøge ham eller ringe til ham, hvis hun får lyst til at snakke, 
eller måske snakker han bare om de billeder hun har præsenteret i fotoklubben. 

Scene 3.1: Tandløse er syg Scenen 4.1: Den gode lærer

Scenen giver Brenda mulighed for at vise sin mere kyniske side, men også sin 
glæde ved at fotografere.  

Scenen viser hvordan Truman prøver at nå ind til Brenda og hvordan hun 
forholder sig til det.
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Sted: Skrotpladsen 

Til stede: UdeBrenda og Tandløse

Det er midten af september. Brenda er på Skrotpladsen, og hende og Tandløse har 
taget en masse billeder. Efter de er færdige vil Brenda gå hjem, men Tandløse har 
lige en ting, hun skal vise Brenda. Det er et gammelt fotografi af Tandløses hus, 
som jo stadig ligger ved siden af Brendas. På billedet ses huset og i baggrunden 
er Brendas have, hvor hun og hendes mor leger sammen. Tandløse kan spørge 
Brenda om hun husker den dag, om hun ser sin mor engang imellem, eller hvor 
hendes mor mon er flyttet hen.

Det kan være Brenda prøver at virke som hun ligeglad med billedet. Det kan 
også være at hun vil have Tandløse til at give hende billedet. Det vil Tandløse 
umiddelbart ikke – men Brenda kan true sig til det. 

Sted: Hjemme

Til stede: HjemmeBrenda, Jacob og far.

Det er slutningen af september. Jacob kommer hjem en eftermiddag mens deres 
far er på arbejde. Han skal hente nogle af sine gamle ting. Han fortæller hvor 
dejligt det er at bo ude og hvor meget frihed han har nu. Mens Brenda hjælper 
ham med at pakke sine ting, kan han endnu engang prøve at overbevise hendes 
om at hun skal komme og bo hos ham..  

Da Jacob er kørt, kommer far hjem og opdager at Jacob har været der. Han 
bebrejder Brenda at hun ikke har fået ham til at blive til middag. 

Scene 5.1: Billedet af Mor Scene 6.1: Jacob kommer hjem

Scenen præsenterer Brendas mor og giver Brenda mulighed for at reagere på 
de gamle følelser og måske føle skyldfølelse overfor Tandløse.

Scenen giver Jacob mulighed for at friste Brenda til at flytte hjemmefra og 
giver hende mulighed for at bebrejde Jacob. Samtidig viser scenen hvad 
konsekvenserne er for Brenda, når hun ikke tager imod Jacobs tilbud.
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Sted: Skolen 

Til stede: SkoleBrenda, Jane og den populære pige (spillet af dig)

Det er starten af oktober. Brenda og Jane sidder sammen i skolens kantine. Jane 
er ked af det og fortæller Brenda, at en af de populære piger har hældt kaffe ned i 
hendes bøger. Lad først Brenda trøste Jane eller fortælle hende at hun (Brenda) vil 
løse problemet..
Derefter går de sammen hen for at opsøge pigen – hvis ikke Jane går frivilligt med, 
kan Brenda tvinge hende. Brenda får pigen til at undskylde til Jane, enten ved at 
true hende eller noget andet.
Når den populære pige er forsvundet ud af scenen (måske med en kommentar om 
at Brenda er en freak), må du gerne give Jane og Brenda tid til at snakke om hvad 
der lige er sket. Måske er Jane utilfreds med Brenda og vil gerne tage sine egne 
kampe – måske er hun glad og skal have tid til at takke Brenda. 

Scene 7.1: Dem som mobber Jane

Scenen sætter Brenda og Janes forhold på spidsen og giver Skolebrenda 
mulighed for at udvise vrede overfor den populære pige og være beskyttende 
overfor Jane.
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Sted: Skolen på den anden side af gade – i klasseværelset 

Til stede: Udebrenda, Skolebrenda, Hjemmebrenda og Drømmemesteren som 
klasselærer 

Denne scene har alle tre Brendaer i fokus.  

Intro: Inden drømmescenen kan begynde skal du opstille tre stole ved siden 
af hinanden. Placer spillerne på dem og bed dem om at lukke øjnene. Beskriv 
hvordan Brenda falder i søvn; i klassen, foran Tandløses bål på skrotpladsen eller 
i sengen sammen med far. Så beskriver du hvordan de alle tre bliver suget ned i 
underlaget og alting opløses omkring dem. Brenda falder dybere og dybere ned i 
drømmen. Spillerne har stadig lukkede øjne. Beskriv så skolen på den anden side 
af gaden. Start med at beskrive skolegården, med glade legende børn og bevæg 
dig så længere og længere ind i skolen. Indgangen, gangene med linoleumsgulv, 
lysstofrør og de mange døre, etc. Gå ind af en af dem og beskriv klasselokalet. 
Med de små stole i forskellige farver, børnetegninger der hænger på vægen og et 
hjørne med puder og forskelligt legetøj. Når du er færdig med at beskrive ringer 
du på klokken tre gange og spillerne må åbne øjnene.  

Konfrontationen: Nu kan du træde i karakter og byde Brenda velkommen 
til sin drøm. Fortæl spillerne at du er Drømmemesteren – den som styrer 
Brendas drømme – og at Brenda i denne drøm sidder i klasseværelset og at du 
er klasselæren. Det gør ikke noget hvis spillerne er lidt forvirrede. Hvis Brenda 
stiller spørgsmål til dig, om hvorfor og hvordan drømmen fungere, så kan du sige 
til dem at drømme ikke behøver at give mening eller være logiske. Der må gerne 
være lidt tvivl om hvem drømmemesteren egentligt er. 

Denne ”time” skal foregå lidt som en første skoledag. De tre Brendaer skal hver i 
sær rejse sig op foran ”klassen” og fortælle om dem selv. Du må gerne spørge ind 
til hvad Brendaerne syntes om hinanden.  

Outro: Når du mener at scenen skal slutte, siger du til Brenda at timen er ved at nå 
til ende og beder hende om at sætte sig på sin plads og lukke øjnene. Så beskriver 
du hvordan hun synker ned i stolen og hvordan det mørke, bliver mere og mere 
mørkt. Du beskriver nu vejen ud af skolen, samme vej som du kom ind. Husk at få 
inkorporeret en enkelt detalje fra skyderiet. 

Drømmescenen slutter ved at du ringer med klokken tre gange.   

Drømmescene I
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I anden del kommer klokken i spil og Brendaerne kan begynde at invadere 
hinandens scener. Anden del handler især om, hvordan Brenda konfronterer sig 
selv med hendes valg og handlinger. Her får karaktererne mulighed for enten at 
forhandle, diskutere eller true.

Sted: Mors hus

Til stede: UdeBrenda (måske mor)

Det er midten af oktober og Brenda har lige forladt skolen. I stedet for at tage 
hjem eller på skrotpladsen, er hun taget hen til sin mors hus. Hun kan se at bilen 
holder i garagen, så hun bevæger sig ikke for tæt på, men sidder bag ved hækken. 
Måske tager hun billeder ind gennem hækken. Måske sidder hun der bare. Det 
gør ikke noget, at scenen er lidt stille til at starte med. 
Hvis UdeBrenda banker på døren, åbner hendes mor. Hun er overrasket over at 
se sin datter og nok en lille smule skyldbetynget. Det eneste mor siger til Brenda 
er floskler, som hvordan har du det? Hvordan er skolen? Hvordan har Jacob 
det? Mor siger til Brenda, at hun ikke kan snakke længe – find på en passende 
undskyldning om at hun venter gæster eller lignende. Hun siger til Brenda, at de 
må ses en anden dag og lukker døren. 
I denne scene kan HjemmeBrenda ringe med klokken og have en samtale med 
Udebrenda. 

Anden del Scene 1.2: I skjul bag mors hæk

Scenen giver Brenda mulighed for at svælge i gamle følelser og muligvis 
genoptage relationen med sin mor. 
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Sted: Hjemme i haven

Til stede: HjemmeBrenda og far  

Ugen efter Brenda sad ved mors hus. Det er søndag, og far og Brenda er hjemme 
sammen. Far har bestemt at han og Brenda skal have noget kvalitetstid sammen, 
så de skyder til måls efter gamle øldåser i haven med fars jagtriffel. Brenda er 
samtidig blevet inviteret til middag hos Jane, men hun skal først spørge sin far om 
tilladelse.   

I denne scene kan SkoleBrenda ringe med klokken og konfrontere 
HjemmeBrenda.  

Det kan være at Brenda aldrig når til at spørge sin far om tilladelse, eller at hendes 
far bliver vred eller forsøger at give Brenda dårlig samvittighed. 

Sted: Skolens fotoklub

Til stede: SkoleBrenda og mr. Trueman

Det er stadig midten af oktober. Brenda har lige præsenteret nogle af sine billeder 
for medlemmerne af fotoklubben, og de er blevet taget godt imod. Mr. Trueman 
sætter sig ned med Brenda for at snakke om hendes fotoambitioner. Han er 
bekymret over billedernes indhold – skrotpladsen, hvor hun ikke må være, og den 
hjemløse Tandløse, virker ikke som motiver velegnet for en ung pige. Hvad siger 
hendes far til at hun tager billeder? Trueman vil stadig gerne vide hvad der foregår 
i Brendas hjem.

I denne scene kan UdeBrenda ringe med klokken og konfrontere SkoleBrenda. 

Scene 2.2: Øldåser og luftgevær Scene 3.2: Fotoklubben
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Sted: Skolen på den anden side af gade – i skolepsykologens kontor 

Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og drømmemesteren som 
skolepsykolog

Denne scene har UdeBrenda i fokus

Intro: Start drømmenscenen på samme måde som første drøm. Spillerne har 
lukkede øjne og du beskriver hvordan Brenda falder i søvn og bliver suget ned 
i underlaget. Beskriv så skolen på den anden side af gaden – start ude foran, i 
skolegården og ind gennem hoeddøren og ned ad gangen. Gå forbi klasselokalet 
og længere ned af gangen indtil der kommer en dør hvor der står skolepsykolog. 
Beskriv skolepsykologens kontor. Når du er færdig ringer du tre gange på klokken 
og spillerne må åbne øjnene.

Konfrontationen: Du træder endnu engang i karakter som Drømmemesteren og 
fortæller Brenda, at i denne drøm er hun på psykologens kontor. Som psykolog 
skal du tale lidt med Brenda om hendes forhold til sin mor. For at starte samtalen 
mellem Brendaerne kan du starte, med at få UdeBrenda til at fortælle om hendes 
forhold til sin mors hus. Du må også gerne nævne det billede som Tandløse har. 
Som psykolog kan du stille alle mulige spørgsmål til alle Brendaerne. Du må gerne 

være en lidt nedladende klichépsykolog. Hvis nogen af Brendaerne bliver vred 
på dig eller ikke vil være med, så mind dem om at det stadig er en drøm Brenda 
befinder sig i -og at du også er en del af Brendas underbevidsthed. 

Outro: Når du vil afslutte scenen, så siger du at sessionen er slut og beder spillerne 
om at lukke øjnene. Du beskriver vejen ud af skolen fra psykologens kontor. Husk 
at inkorporere to detaljer fra skyderiet. 

Drømmescenen slutter når du ringer tre gange med klokken.

Drømmescene II



49I don’t like Mondays - et Fastavalscenarie af Ann Kristine Eriksen

Sted: Jacobs lejlighed

Til stede: HjemmeBrenda og Jacob 

Slutningen af oktober. Brenda er taget ind for at besøge Jacob og se hans lejlighed. 
Jacob viser hende rundt i lejligheden og fortæller hvordan det er at bo for sig selv. 
Han er glad. Han vil også meget gerne fortælle Brenda, at han har fået en kæreste. 

I denne scene kan Udebrenda ringe med klokken og konfrontere Hjemmebrenda. 

Sted: Skrotpladsen

Til stede: UdeBrenda og Tandløse (en hjemløs mand, spillet af dig)

Slutningen af oktober. Brenda er taget hen til skrotpladsen for at tage billeder 
af Tandløse. Da hun kommer ind på pladsen, kan hun se at Tandløse er ved at 
blive overfaldet af en anden hjemløs. De kæmper om en af Tandløses få ejendele. 
Hvad gør Brenda? Fotografere hun dem, går hun og lader verden gå sin gang eller 
hjælper hun Tandløse? 

Når den hjemløse mand er gået, enten fordi Brenda har hjulpet Tandløse med at 
smide ham væk, eller han er gået af sig selv, kan godt lade Brenda og Tandløse 
snakke lidt om hændelsen. 

I scenen kan SkoleBrenda ringe med klokken og konfrontere UdeBrenda

Scene 4.2: Jacobs lejlighed Scene 5.2: Overfaldet

Scenen frister Brenda til at flytte sammen med Jacob, men det kan også være 
hun bliver vred på ham, når hun hører om kæresten.

Scenen giver Brenda mulighed for enten at udvise empati overfor Tandløse 
eller bare være ligeglad. 
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Sted: Omklædningsrummet på skolen

Til stede: SkoleBrenda og Jane 

Starten af november. De har haft idræt i skolen, og der er kun Jane og Brenda 
tilbage i omklædningsrummet. Jane føler enormt ubehag ved sin krop og derfor 
er hun altid den sidste til at gå i bad og klæde om. Hun prøver at få Brenda til at 
vende sig om eller gå ud af rummet. Men Brenda vil ikke og prøver i stedet at give 
Jane mere selvtillid. Idrætstimerne er den eneste mulighed Brenda har, for at se på 
Jane. 

I scenen kan HjemmeBrenda ringe med klokken og konfrontere SkoleBrenda

Sted: Skolen på den anden side af gade – på rektors kontor 

Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og Drømmemesteren som 
rektor

Scenen har SkoleBrenda i fokus

Intro: Start drømmenscenen på samme måde som altid. Denne gang guider 
du spillerne forbi klasselokalet og skolepsykologens kontor, helt ned i enden af 
skolen, til en dør hvor der står Rektor på. 

Konfrontationen: Du træder endnu engang i karakter som Drømmemesteren 
og fortæller Brenda, at i denne drøm er hun på rektors kontor. Som rektor skal 
du tale med Brenda om hendes upassende og amoralske opførsel – især når det 
kommer til Jane. Som rektor skal du afkræve Brenda en forklaring på hendes 
klamme og unaturlige følelser og hendes luren på Jane i badet. 

Outro: Når du vil afslutte scenen, så siger du, at nu gider du ikke høre mere på 
deres vrøvl og beder spillerne om at lukke øjnene. Du beskriver vejen ud af skolen 
fra rektors kontor. Husk at inkorporere tre detaljer fra skyderiet.
Drømmescenen slutter når du ringer tre gange med klokken.

Scene 6.2: Janes krop Drømmescene III

Scenen giver mulighed for at udspille Brendas kærlighed og fantasier omkring 
Jane – og måske afsløre sine følelser.
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Sted: Mors hus

Til stede: UdeBrenda (måske mor)

Brenda befinder sig endnu engang foran sin mors hus. Hun kan se at der er nogen 
hjemme – bilen holder i garagen. Det kan være at Brenda ikke gør noget og bare 
lurer ude foran huset og tager billeder. Det kan være at hun banker på og i så fald 
åbner hendes mor.
Hvis Brenda ikke har snakket med sin mor før i scenariet: Mor er overrasket over 
at se sin datter og nok en lille smule skyldbetynget. Det eneste mor siger til Brenda 
er floskler, som hvordan har du det? Hvordan er skolen? Hvordan har Jacob det? 
Mor siger til Brenda at hun ikke kan snakke længe – hun venter nemlig gæster. 
Hun siger til Brenda at de må ses en anden dag og lukker døren.
Hvis Brenda har snakket med sin mor, sker der det samme. Brendas mor kommer 
med en undskyldning for hvorfor hun ikke har tid til at se hende, men siger til 
Brenda at de snart må ses og snakke sammen. 
I scenen kan HjemmeBrenda ringe med klokken og konfrontere UdeBrenda

Sted: Mr. Truemans kontor

Til stede: SkoleBrenda og mr. Trueman

Brenda er blevet kaldt op på mr. Truemans kontor fordi hun har været i et 
slagsmål med en anden elev. Mr. Trueman bliver nød til at tildele Brenda en eller 
anden form for afstraffelse - især hvis Brenda ikke vil fortælle hvorfor hun kom 
i slagsmål. Straffen kan dog blive mildere hvis Brenda vil fortælle mr. Trueman 
noget om hendes hjemlige forhold.  

I scenen kan UdeBrenda ringe med klokken og konfrontere SkoleBrenda  

Scene 7.2: Bag hækken - igen. Scene 8.2: Trueman straffer Brenda

Scenen giver Brenda mulighed til at tage kontakt til sin mor

Scenen giver SkoleBrenda mulighed for at åbne lidt op overfor Truman, men 
det kan også være at hun bliver aggressiv og vred på ham i stedet.
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Sted: Hjemme

Til stede: HjemmeBrenda, far og Jacob

Det er slutningen af november og Thanksgiving - den amerikanske helligdag, hvor 
USA fejrer det første måltid mellem indianere og pilgrimme. Far er ikke hjemme 
endnu og Brenda laver mad. Jacob kommer forbi for at fortælle at han ikke 
kommer i aften alligevel, men skal holde Thanksgiving hos sin nye kæreste. Han 
inviterer også Brenda.
Hvis hun ikke tager imod invitationen: Spil en scene hvor far og Brenda sidder 
stille rundt om bordet og, som traditionen foreskriver, begge skal sige hvad de har 
været taknemmelige for i det forgangne år. 
Hvis Brenda tager imod Jacobs invitation: Spil en scene hvor Brenda kommer 
sent hjem og hendes far sidder alene ved bordet. Maden står uberørt, men der er 
masser af tomme flasker i stedet. 
I scenen kan SkoleBrenda ringe med klokken og konfrontere HjemmeBrenda

Sted: Skolen på den anden side af gade – i klasselokalet 

Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og Drømmemesteren som 
klasselærer

I denne scene er HjemmeBrenda i fokus

Intro: Start drømmenscenen på samme måde som altid. Denne gang guider du 
spillerne forbi hen til klasselokalet, hvor I var i første drøm. 

Konfrontationen: Drømmemesteren er endnu engang klasselæreren. I denne time 
skal HjemmeBrenda stille sig op foran klassen og fortælle om hvordan hendes 
Thanksgiving var. Om hun hyggede sig med sin familie og om hun nu huskede at 
være taknemmelig. 

Outro: Når du vil afslutte scenen, beder spillerne om at lukke øjnene. Du 
beskriver vejen ud af skolen fra klasselokalet. Husk at inkorporere fire detaljer fra 
skyderiet
Drømmescenen slutter når du ringer tre gange med klokken.

Scene 9.2: Thanksgiving Drømmescene IV

Scenen klemmer HjemmeBrenda mellem Jacob og det gode liv, på den ene 
side, og far på den anden.
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I scenariets tredje del kan Brendaerne igen ringe med klokken. Denne gang 
behøver de ikke kun at konfrontere hinanden, men nu kan én Brenda vælge 
at smide en anden Brenda ud af scenen og spille den færdigt. I tredje del har 
spillerne størst mulighed for at udspille Brendas konflikter. Enten kan der komme 
en afslutning eller konflikten kan eskaleres fuldt ud. Nogle af Brendaerne vil få 
opfyldt deres ønsker – det kan være at Brenda siger til Jacob at hun gerne vil bo 
sammen med ham, eller at Brenda endeligt får fortalt Jane om sine følelser. Men 
én Brendas glæde vil altid komme på bekostning af de andre. 

Sted: Skolen

Til stede: SkoleBrenda og Jane

Det er starten af december. Jane og Brenda sidder sammen og snakker i 
frikvarteret. Jane fortæller Brenda at hun efter juleferien kommer til at gå i en 
anden klasse. Hvis Brenda spørger ind til hvorfor, afslører Jane at det er hende selv 
der har valg det. Hun er klar til at komme væk fra Brenda.  

I scenen kan HjemmeBrenda ringe med klokken og konfrontere SkoleBrenda – 
hvis SkoleBrenda ikke lytter, kan HjemmeBrenda overtage scenen og spille den 
færdig. 

Tredje del Scene 1.3: Jane flytter klasse

Scenen kan give Brenda mulighed for endelig at fortælle Jane om sine følelser, 
men det kan lige så vel være at Brenda bliver vred og bryder med Jane. 
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Sted: Skrotpladsen

Til stede: UdeBrenda og Tandløse

Det er starten af december og Brenda er taget hen på skrotpladsen for at finde 
Tandløse. Hun har ikke været der siden Tandløse blev overfaldet. Brenda 
finder Tandløse i gang med at pakke sine sparsomme ejendele ned i en gammel 
indkøbsvogn – hun vil væk fra skrotpladsen og Brenda. 

I scenen kan SkoleBrenda ringe med klokken og konfrontere UdeBrenda – hvis 
UdeBrenda ikke lytter, kan Skolebrenda overtage scenen og spille den færdig. 

Sted: Skolen på den anden side af gade – skolepsykologens kontor 

Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og drømmemesteren som 
skolepsykolog

I denne scene er UdeBrenda i fokus

Intro: Start drømmenscenen på samme måde som altid. Denne gang guider du 
spillerne forbi skolepsykologens kontor.

Konfrontationen: Drømmemesteren er endnu engang skolepsykologen. I 
denne session skal de snakke om UdeBrendas handlinger overfor Tandløse. 
Skolepsykologen må gerne snakke om empati og skam. 

Outro: Når du vil afslutte scenen, beder spillerne om at lukke øjnene. Du 
beskriver vejen ud af skolen fra klasselokalet. Husk at inkorporere fem detaljer fra 
skyderiet.

Drømmescenen slutter når du ringer tre gange med klokken.

Scene 2.3: Afsked med Tandløse Drømmescene V

Alt efter hvordan scenen med overfaldet gik, har Brenda her mulighed for at 
forsone sig med Tandløse, måske bare overtale hende til at få taget de sidste 
billeder eller noget helt tredje.
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Sted: Hjemme

Til stede: HjemmeBrenda og Jacob

Det er midten af december. Brenda kommer forbi Jacobs lejlighed til noget 
julehygge. Da hun kommer ind af døren finder hun ud af at der står en masse 
flyttekasser i stuen og i det værelse som Jacob havde lovet Brenda. Flyttekasserne 
er Jacobs kærestes.  

I scenen kan UdeBrenda ringe med klokken og konfrontere HjemmeBrenda – hvis 
HjemmeBrenda ikke lytter, kan UdeBrenda overtage scenen og spille den færdig. 

Sted: Mr. Truemans kontor

Til stede: SkoleBrenda og mr. Trueman 

Det er midten af december. Brenda er blevet kaldt op på Truemans kontor. Han 
vil indstille hende til en fotokonkurrence, hvor hun kan vinde et legat til en 
kunstskole – den store chance. Men det er på en betingelse. Brenda skal fortælle 
ham hele sandheden om hvad der sker derhjemme. Alt efter hvor meget Brenda 
allerede har fortalt Trueman, kan han kræve at høre flere og flere detaljer.  

I scenen kan UdeBrenda ringe med klokken og konfrontere SkoleBrenda – hvis 
SkoleBrenda ikke lytter, kan UdeBrenda overtage scenen og spille den færdig. 

Scene 3.3: Flytte sammen med Jacob? Scene 4.3: Fotokonkurrencen

Scenen kan ende med at handle om flere ting. Det kan være at Jacob er blevet 
træt af at vente på Brenda og derfor har bedt sin kæreste om at flytte ind. Det 
kan være at han vil have dem begge to til at bo i lejligheden. Det kan også 
ende med at handle om at Brenda ser Jacobs kæreste som det ultimative svigt.  

Scenen giver Trueman en trumfkort til at presse Brenda og skabe splid 
mellem UdeBrenda og SkoleBrenda.
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Sted: Skolen på den anden side af gade – rektors kontor 

Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og Drømmemesteren som 
rektor

I denne scene er SkoleBrenda i fokus

Intro: Start drømmenscenen på samme måde som altid. Denne gang guider du 
spillerne forbi rektors kontor.

Konfrontationen: Drømmemesteren er endnu engang rektor. De skal de snakke 
om SkoleBrendas sidste scene med Mr. Trueman. Alt efter hvordan Brenda 
reagerede på Truemans afpresning kan rektor vælge at afkræve en forklaring på 
hvorfor hun ikke vil fortælle Trueman sandheden, eller hvorfor hun har ventet så 
længe med at sige noget. Rektor må gerne true Brenda med at fortælle hendes far 
at hun er en sladrehank.  

Outro: Når du vil afslutte scenen, beder spillerne om at lukke øjnene. Du 
beskriver vejen ud af skolen fra klasselokalet. Husk at inkorporere seks detaljer fra 
skyderiet.

Drømmescenen slutter når du ringer tre gange med klokken.

Sted: Mors hus

Til stede: UdeBrenda (måske mor)

Det er dagen inden juleaften. Brenda befinder sig endnu engang foran sin mors 
hus. Hun kan se at der er nogen hjemme – bilen holder i garagen. Det kan være 
at Brenda ikke gør noget og bare lurer ude foran huset og tager billeder. Det kan 
være at hun banker på og i så fald åbner hendes mor.

Lige meget hvor mange gange Brenda har været i kontakt med sin mor, skal 
budskabet være entydigt. Brendas mor er ikke interesseret i at genoptage 
kontakten. Scenen må gerne give Brenda tid til at skælde ud, græde eller hvordan 
hun nu reagere, men i sidste ende skal den slutte med en lukket dør.  

I scenen kan HjemmeBrenda ringe med klokken og konfrontere UdeBrenda – hvis 
UdeBrenda ikke lytter, kan HjemmeBrenda overtage scenen og spille den færdig. 

Drømmescene VI Scene 5.3: Bag hækken - sidste gang

Scenen kan handle om Brendas forsøg på konfrontation eller forsoning med 
sin mor. 
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Sted: Hjemme 

Til stede: HjemmeBrenda og far

Det er julemorgen. Der er sparsomt pyntet op derhjemme, men de har fundet 
plads til et lille plasticjuletræ i stuen. Brenda og far er lige stået op og nu skal de 
udveksle julegaver. Jacob holder jul med sin kæreste. Brenda har givet far et par 
nye sokker og et slips. Brenda har ønsket sig en radio, men da hun åbner sin gave 
afsløres det at hendes far har givet hende en semi-automatisk riffel. 

I scenen kan SkoleBrenda ringe med klokken og konfrontere HjemmeBrenda – 
hvis HjemmeBrenda ikke lytter, kan Skolebrenda overtage scenen og spille den 
færdig. 

Sted: Skolen på den anden side af gade – i klasselokalet 

Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og drømmemesteren som 
klasselærer

I denne scene er HjemmeBrenda i fokus

Intro: Start drømmenscenen på samme måde som altid. Denne gang guider du 
spillerne forbi hen til klasselokalet. 

Konfrontationen: Drømmemesteren er endnu engang klasselæreren. I denne time 
skal HjemmeBrenda stille sig op foran klassen og fortælle om klassen om hendes 
julegave. Du kan spørge ind til hvad hun kunne tænke sig at bruge den til, eller 
måske komme ind på om hun ønskede sig noget andet. 

Outro: Når du vil afslutte scenen, beder spillerne om at lukke øjnene. Du 
beskriver vejen ud af skolen fra klasselokalet. Husk at inkorporere nye detaljer fra 
skyderiet

Drømmescenen slutter når du ringer tre gange med klokken. 
Når den sidste drømmescene er slut skal du afspille sangen I don’t like Mondays 
og scenariet slutter. 

Scene 6.3: Julemorgen Drømmescene VII (sidste scene)
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Scenen 1.1: Aftenen inden skolestart
Sted: Hjemme
Til stede: Hjemmebrenda og far
Far vil gerne i seng, men Brenda skal først pakke sine 
skolesager 

Scene 2.1: Første dag i skolen
Sted: High school  
Til stede: Skolebrenda og Jane
Jane og Brenda taler sammen om deres sommerferie. Brenda 
vil gerne sidde ved siden af Jane som altid. Jane vil måske 
noget andet.

Scene 3.1: Tandløse er syg
Sted: Skrotpladsen   
Til stede: Udebrenda og Tandløse
Brenda er kommet for at tage billeder af Tandløse, men hun 
ligger og er syg.

Scenen 4.1: Den gode lærer 
Sted: High school 
Til stede: Skolebrenda og mr. Trueman
Brenda er blevet smidt uden for døren og Trueman kommer 
forbi. 

Scene 5.1: Billedet af Mor
Sted: Ude
Til stede: Udebrenda og Tandløse

Tandløse viser Brenda et gammel billede af Brenda der leger 
med sin mor. 

Scene 6.1: Jacob kommer hjem
Sted: Hjemme
Til stede: Brenda, Jacob og far. 
Jacob kommer hjem for at hente nogle af sine ting. 
Senere kommer far hjem og opdager at Jacob ikke er blevet til 
middag. 

Scene 7.1: Dem som mobber Jane 
Sted: Skolen 
Til stede: Brenda, Jane og den populære pige (spillet af dig)
Jane er blevet mobbet af en af de populære piger og Brenda 
vil have hende til at undskylde overfor Jane. 

Drømmescene I
Sted: Skolen på den anden side af gade – i klasseværelset 
Til stede: Udebrenda, Skolebrenda, Hjemmebrenda og 
drømmemesteren som klasselærer 
Alle Brendaerne er i fokus og skal introducere sig selv for 
”klassen”

Første del
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Anden del
Scene 1.2: I skjul bag mor hæk 
Sted: Mors hus
Til stede: Udebrenda (måske mor)
Brenda sidder bag hække ved hendes mors hus.

Scene 2.2: Øldåser og luftgevær
Sted: Hjemme i haven
Til stede: Hjemmebrenda og far  
Brenda og far har familiekvalitetstid sammen, men Brenda er 
også inviteret til middag hos Jane. 

Scene 3.2: Skolens fotoklubbe
Sted: Skolens fotoklub
Til stede: Skolebrenda og mr. Trueman 
Mr. Trueman er bekymret for de motiver som Brenda 
udstiller på sine billeder. 

Drømmescene II
Sted: Skolen på den anden side af gade – i skolepsykologens 
kontor 
Til stede: Udebrenda, Skolebrenda, Hjemmebrenda og 
drømmemesteren som skolepsykolog
Udebrenda er i fokus og de skal tale om hendes forhold til 
mor. 

Scene 4.2: Jacobs lejlighed
Sted: Jacobs lejlighed
Til stede: Hjemmebrenda og Jacob 

Brenda kommer for at se Jacobs lejlighed, han fortæller at han 
har fået en ny kæreste.

Scene 5.2: Overfaldet 
Sted: Skrotpladsen
Til stede: Udebrenda og Tandløse (en hjemløs mand, spillet 
af dig)
En hjemløs mand er ved at bestjæle Tandløse, da Brenda 
kommer forbi. 

Scene 6.2: Janes krop
Sted: Omklædningsrummet på skolen
Til stede: Skolebrenda og Jane 
I badet efter idrætstimen har Brenda mulighed for at beundre 
Janes krop.

Drømmescene III
Sted: Skolen på den anden side af gade – på rektors kontor 
Til stede: Udebrenda, Skolebrenda, Hjemmebrenda og 
drømmemesteren som rektor
SkoleBrenda er i fokus og rektor kræver en forklaring på 
hendes syglige forhold til Jane. 

Scene 7.2: Bag hækken - igen
Sted: Mors hus
Til stede: Brenda (måske mor)
Brenda sidder endnu engang ved sin mors hus. 

Scene 8.2: Trueman straffer Brenda
Sted: Mr. Truemans kontor
Til stede: Skolebrenda og mr. Trueman 
Brenda er sendt op til Trueman fordi hun har været i 
slagsmål. 

Scene 9.2: Thanksgiving 
Sted: Hjemme
Til stede: Brenda og far og Jacob
Jacob kommer for at fortælle at han skal holde thanksgiving 
med sin kærestes familie. Han inviterer også Brenda. Alt efter 
om hun siger ja eller nej – spilles en scene med Brenda og 
far alene ved maden, eller en scene med Brenda der kommer 
hjem til en ensom far. 

Drømmescene IV
Sted: Skolen på den anden side af gade – i klasselokalet 
Til stede: Udebrenda, Skolebrenda, Hjemmebrenda og 
drømmemesteren som klasselærer
SkoleBrenda er i fokus. Hun skal stille sig op foran klasse 
fortælle om hendes thanksgiving aften. 
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Tredje del
Scene 1.3: Jane flytter klasse
Sted: Skolen
Til stede: SkoleBrenda og Jane
Jane fortælle Brenda at hun efter juleferien gerne vil flytte til 
en anden klasse

Scene 2.3: Afsked med Tandløse 
Sted: Skrotpladsen
Til stede: UdeBrenda og Tandløse
Brenda besøger Tandløse som hun er ved at pakke sine ting. 

Drømmescene V
Sted: Skolen på den anden side af gade – skolepsykologens 
kontor 
Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og 
drømmemesteren som skolepsykolog
UdeBrenda er i fokus. Hun skal fortælle om den måde hun 
har behandlet Tandløse på. 

Scene 3.3: Julehygge
Sted: Hjemme
Til stede: HjemmeBrenda og Jacob
Der er julehygge hos Jacob. Brenda opdager at hans kæreste 
flytte ind.  

Scene 4.3: Fotokonkurrencen
Sted: Mr. Truemans kontor
Til stede: SkoleBrenda og mr. Trueman 

Mr. Trueman vil indstille Brenda til at fotokonkurrence – 
men kun hvis hun endelig fortælle ham sandheden. 

Drømmescene VI
Sted: Skolen på den anden side af gade – rektors kontor 
Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og 
drømmemesteren som rektor
SkoleBrenda i fokus. Rektor beder Brenda om at forklare det 
hun har fortalt Trueman. 

Scene 5.3: Bag hækken - sidste gang
Sted: Mors hus
Til stede: UdeBrenda (måske mor)
Sidste mulighed for at Brenda kan konfrontere sin mor. 

Scene 6.3: Julemorgen
Sted: Hjemme 
Til stede: HjemmeBrenda og far
Far giver Brenda en semi-automatisk riffel i julegave. 

Drømmescene VII
Sted: Skolen på den anden side af gade – i klasselokalet 
Til stede: UdeBrenda, SkoleBrenda, HjemmeBrenda og 
drømmemesteren som klasselærer
HjemmeBrenda er i fokus. Hun skal foran klassen fortælle om 
sin julegave. 
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I don’t like Mondays handler om den 16årige Brenda Ann Spencer, som i 1979 
skød 11 mennesker på en elementary school (amerikansk skole for børn mellem 
4-13 år), som lå overfor hendes hus. Brenda havde ikke selv gået på skolen og 
havde ikke nogen kendt tilknytning til den – en dag vågnede hun bare op og skød 
over på den. Hun dræbte to og sårede ni. 

Den virkelige Brendas historie har været svær at få greb om. Umiddelbart virker 
det som én stor pøl af fortællinger om svigt og barndomstraumer, men ingenting 
kan bekræftes fuldstændigt. Man ved at Brendas mor skred da hun var lille, og 
efterlod hende og hendes søskende hos faren. De flyttede til San Diego for at få 
ro på efter skilsmissen, hvorefter Brendas mor flyttede efter dem. Hun bosatte sig 
i den anden ende af byen. Brenda opsøgte hende en del gange, men de genoptog 
aldrig for alvor deres forhold. Efter Brendas søskende flyttede hjemmefra, var det 
kun hende og hendes far. De sov sammen på en madras i stuen og Brenda har 
sidenhen anklaget sin far for seksuelle overgreb og incest. Faren benægter det. 
Meget indikerer dog at han havde et alkoholmisbrug. Politiet fandt i hvert fald en 
stor mængde tomme sprutflasker da de pågreb Brenda i hendes hjem. Hendes far 
bor stadig i huset.   

En anden ting man ved om Brenda, er at hun er lesbisk. Hun har haft adskillige 
forhold til medindsatte og har i et interview fortalt, at hun altid har vidst hun var 

til kvinder. Det har helt sikkert ikke være nemt at være homoseksuel i et lavere 
middelklassekvarter i San Diego omkring slutningen af 70’erne. Brenda har haft 
skjult sin seksualitet for menneskene omkring sig og det var først i fængslet at hun 
sprang ud. Generelt virker det som om at Brenda, det meste af sine fri teenageår, 
var noget af en outsider. Hun havde ikke ret mange venner i skolen og brugte det 
meste af sin tid på at tage billeder rundt omkring i byen. Hun kom også på kant 
med loven flere gange og var ikke ukendt af de sociale myndigheder, men man 
lavede aldrig en social sag ud af hende. Bland andet blev hun arresteret for at 
skyde op i luften på en offentlig gade kort før skyderiet. Riflen havde hun fået af 
sin far i julegave og det var den hun brugte mod skolen – i virkeligheden ønskede 
hun sig bare en radio.    

Brenda Ann Spencer blev idømt 25år til livstid i fængsel. Selv om hun kun var 16 
år, blev hun dømt som en voksen. Hun indrømmede sin skyld i forhørsrummet 
på dagen for skyderiet og der kom aldrig nogen officielt retssag – kun en 
domsudsigelse. Omkring skyderiet siger hun selv, at hun ikke kan huske noget 
og slet ikke at have sagt den berømte sætning I don’t like Mondays. I dag sidder 
Brenda inde på 37ende år. Hun har fire gange forsøgt at få prøveløsladelse, men 
alle appelforsøg er blevet afvist. Næste gang Brenda kan appellere sin sag bliver i 
2019.       

Den virkelige Brenda
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I don’t like Mondays handler om den 16årige Brenda Ann Spencer, som i 1979 
skød 11 mennesker på en elementary school (amerikansk skole for børn mellem 
4-13 år), som lå overfor hendes hus. Brenda havde ikke selv gået på skolen og 
havde ikke nogen kendt tilknytning til den – en dag vågnede hun bare op og skød 
over på den. Hun dræbte to og sårede ni. 

Den virkelige Brendas historie har været svær at få greb om. Umiddelbart virker 
det som én stor pøl af fortællinger om svigt og barndomstraumer, men ingenting 
kan bekræftes fuldstændigt. Man ved at Brendas mor skred da hun var lille, og 
efterlod hende og hendes søskende hos faren. De flyttede til San Diego for at få 
ro på efter skilsmissen, hvorefter Brendas mor flyttede efter dem. Hun bosatte sig 
i den anden ende af byen. Brenda opsøgte hende en del gange, men de genoptog 
aldrig for alvor deres forhold. Efter Brendas søskende flyttede hjemmefra, var det 
kun hende og hendes far. De sov sammen på en madras i stuen og Brenda har 
sidenhen anklaget sin far for seksuelle overgreb og incest. Faren benægter det. 
Meget indikerer dog at han havde et alkoholmisbrug. Politiet fandt i hvert fald en 
stor mængde tomme sprutflasker da de pågreb Brenda i hendes hjem. Hendes far 
bor stadig i huset.   

En anden ting man ved om Brenda, er at hun er lesbisk. Hun har haft adskillige 
forhold til medindsatte og har i et interview fortalt, at hun altid har vidst hun var 

til kvinder. Det har helt sikkert ikke være nemt at være homoseksuel i et lavere 
middelklassekvarter i San Diego omkring slutningen af 70’erne. Brenda har haft 
skjult sin seksualitet for menneskene omkring sig og det var først i fængslet at hun 
sprang ud. Generelt virker det som om at Brenda, det meste af sine fri teenageår, 
var noget af en outsider. Hun havde ikke ret mange venner i skolen og brugte det 
meste af sin tid på at tage billeder rundt omkring i byen. Hun kom også på kant 
med loven flere gange og var ikke ukendt af de sociale myndigheder, men man 
lavede aldrig en social sag ud af hende. Bland andet blev hun arresteret for at 
skyde op i luften på en offentlig gade kort før skyderiet. Riflen havde hun fået af 
sin far i julegave og det var den hun brugte mod skolen – i virkeligheden ønskede 
hun sig bare en radio.    

Brenda Ann Spencer blev idømt 25år til livstid i fængsel. Selv om hun kun var 16 
år, blev hun dømt som en voksen. Hun indrømmede sin skyld i forhørsrummet 
på dagen for skyderiet og der kom aldrig nogen officielt retssag – kun en 
domsudsigelse. Omkring skyderiet siger hun selv, at hun ikke kan huske noget 
og slet ikke at have sagt den berømte sætning I don’t like Mondays. I dag sidder 
Brenda inde på 37ende år. Hun har fire gange forsøgt at få prøveløsladelse, men 
alle appelforsøg er blevet afvist. Næste gang Brenda kan appellere sin sag bliver i 
2019.       

Den virkelige Brenda
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I don’t like Mondays handler om den 16årige Brenda Ann Spencer, som i 1979 
skød 11 mennesker på en elementary school (amerikansk skole for børn mellem 
4-13 år), som lå overfor hendes hus. Brenda havde ikke selv gået på skolen og 
havde ikke nogen kendt tilknytning til den – en dag vågnede hun bare op og skød 
over på den. Hun dræbte to og sårede ni. 

Den virkelige Brendas historie har været svær at få greb om. Umiddelbart virker 
det som én stor pøl af fortællinger om svigt og barndomstraumer, men ingenting 
kan bekræftes fuldstændigt. Man ved at Brendas mor skred da hun var lille, og 
efterlod hende og hendes søskende hos faren. De flyttede til San Diego for at få 
ro på efter skilsmissen, hvorefter Brendas mor flyttede efter dem. Hun bosatte sig 
i den anden ende af byen. Brenda opsøgte hende en del gange, men de genoptog 
aldrig for alvor deres forhold. Efter Brendas søskende flyttede hjemmefra, var det 
kun hende og hendes far. De sov sammen på en madras i stuen og Brenda har 
sidenhen anklaget sin far for seksuelle overgreb og incest. Faren benægter det. 
Meget indikerer dog at han havde et alkoholmisbrug. Politiet fandt i hvert fald en 
stor mængde tomme sprutflasker da de pågreb Brenda i hendes hjem. Hendes far 
bor stadig i huset.   

En anden ting man ved om Brenda, er at hun er lesbisk. Hun har haft adskillige 
forhold til medindsatte og har i et interview fortalt, at hun altid har vidst hun var 

til kvinder. Det har helt sikkert ikke være nemt at være homoseksuel i et lavere 
middelklassekvarter i San Diego omkring slutningen af 70’erne. Brenda har haft 
skjult sin seksualitet for menneskene omkring sig og det var først i fængslet at hun 
sprang ud. Generelt virker det som om at Brenda, det meste af sine fri teenageår, 
var noget af en outsider. Hun havde ikke ret mange venner i skolen og brugte det 
meste af sin tid på at tage billeder rundt omkring i byen. Hun kom også på kant 
med loven flere gange og var ikke ukendt af de sociale myndigheder, men man 
lavede aldrig en social sag ud af hende. Bland andet blev hun arresteret for at 
skyde op i luften på en offentlig gade kort før skyderiet. Riflen havde hun fået af 
sin far i julegave og det var den hun brugte mod skolen – i virkeligheden ønskede 
hun sig bare en radio.    

Brenda Ann Spencer blev idømt 25år til livstid i fængsel. Selv om hun kun var 16 
år, blev hun dømt som en voksen. Hun indrømmede sin skyld i forhørsrummet 
på dagen for skyderiet og der kom aldrig nogen officielt retssag – kun en 
domsudsigelse. Omkring skyderiet siger hun selv, at hun ikke kan huske noget 
og slet ikke at have sagt den berømte sætning I don’t like Mondays. I dag sidder 
Brenda inde på 37ende år. Hun har fire gange forsøgt at få prøveløsladelse, men 
alle appelforsøg er blevet afvist. Næste gang Brenda kan appellere sin sag bliver i 
2019.       

Den virkelige Brenda
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Tak fordi du gad at spillede scenariet! Du er for nice! Jeg giver en øl i baren!
Hilsen, Ann


