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Foromtale
Troja er faldet for grækernes list og vold. Vi spiller ikke grækerne men de trojanske kvinder 
som sidder med børnene uden for muren og venter på at blive fordelt som krigsbytte. Set fra 
én vinkel er kvinderne hjælpeløse ofre for omstændighederne og grækerne, set fra en anden 
kæmper kvinderne en desperat kamp for at frelse stumperne af deres bys sjæl.

"Trojanerinder" er en teatralsk men dybfølt rollespilstragedie om sorg, vrede, fortvivlelse og 
trøst. Der er klagesang, der er sønderrevne stumper af drømme og håb, der er grækere i 
rædsomme masker.

Fire timer

Fem spillere og en spilleder

Spillertype: Du har lyst til at spille drama om store og mørke følelser og til at trøste og blive 
trøstet. Kendskab til oldtidshistorie og kultur er ikke nødvendig, men du er nok 18+.

Spilledertype: Du formidler setuppet og teknikkerne, og derefter spiller du rædsomme 
grækere, der kommer og spolerer alting, hver gang kvinderne er ved at have fået fødderne 
under sig.

Dette er en rollespils-udgave af det klassiske athenske drama af Euripides. Spillet indeholder 
dramatisk sindssyge, tab af familie/børn, voldtægt, social vold og trusler om fysisk vold. 
Fysiske overgreb sker off stage eller før og efter spillet.

Tak til

Spiltestere: Anne Vinkel, Lotte Hansen, Cecilie Fakkelskov, Marie-Luise Lubich, Sidsel 
Lundahl, Harrison Greene, Sarah Bowman, Mark Nau, Rachel Cooley, Rebecca Roycroft, 
Nicholas Marshall

Sparring: Anne igen

Inspiration fra: Euripides, Alex Uth, Elias Helfer, Maria & Jeppe Hamming
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Kort praktisk introduktion
I skal bruge seks mennesker (fem spillere og en spilleder, fra nu af "du/dig"), fire timer og et 
ikke for lille rum. Kravene til stedet er at I skal kunne være støjende idet dette ikke er et 
stilfærdigt spil, og at I skal have adgang fra hoved-spilområdet til et stykke væg hvor I kan 
sætte seks ark papir fast. I skal også bruge tre masker, se under "rekvisitter" på side 19. Det er 
bedst hvis spillerne har nogle ekstra beklædningsgenstande såsom trøjer, tørklæder mm. til at 
bygge et barn af. Du som spilleder skal have et laset, gerne beskidt stykke rødt stof til brug i 
epilogen. Print karaktererne dobbeltsidet, resten enkeltsidet.

Tidsplanen:

1,5 timers opvarmning, træning og prolog

2 timers spil, som er én sammenhængende scene

½ times afslutningsritualer, oprydning og debriefing

Kort, lidt mindre praktisk introduktion
Hvad er dette spil? Det er en semi-live rollespils-udgave af det tragiske teaterstykke af 
Euripides, som blev opført første gang i Athen i 415 FVT. Originalen (som du virkelig burde 
læse) arbejdede ret kløgtigt med de formmæssige benspænd som lå i det 5. århundredes 
athenske drama, og med det athenske publikums forventninger, viden og værdier. Dette er et 
forsøg på at tilpasse skuespillet på en måde som tager højde for og positivt udnytter de 
formmæssige benspænd som ligger i semi-live rollespil samt et moderne, vestligt publikums 
forventninger, viden og værdier. Derfor er der byttet rundt på rækkefølgen af nogle af 
begivenhederne, og nogle af udfaldene er ændret – dog så vidt muligt altid på en måde som er 
i kontakt med et eller andet hjørne af det antikke materiale som knytter sig til den trojanske 
sagnkreds. Koret fra originalen er blevet til to spilpersoner, Dexia og Aristera.

Hvad foregår der under motorhjelmen? Spillet handler om individuel og kollektiv coping, og 
forbindelsen og spændingen mellem de to. På en måde skal kvinderne ikke bare håndtere 
deres egne individuelle ulykker, men deres civilisations undergang. Den vestlige civilisations 
værdier (som er genkendelige efterkommere af de græske) er til stede i spillet og 
repræsenteret ved sedler på væggen. Som spillet skrider frem, ødelægges disse en for en 
efterhånden som kvinderne rammes af en nådesløs række af hammerslag, indtil der er én 
værdi tilbage, eller ingen. Kan de holde fast i noget som helst af værdi, når deres forhåbninger
kuldkastes, eller vil de fortvivle? Når kvinderne sørger og kæmper på en hel civilisations 
vegne er dette, hvad der er på spil.

Spillet bruger Middelhavs/Mellemøstlige sørge-traditioner og teknikker. Disse er meget 
dramatiske, og tjener også til at få spillerne til at føle – når man udspiller følelserne dramatisk,
kommer man også til at føle dem i et eller andet omfang. 

Stilen er semi-live. Morten Jaeger forklarede dette godt i sit scenarie "Afstand" fra 2015, så 
jeg citerer: Det vil sige, at alle replikker er i første person, 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. Alle kan selvsagt spille kvindelige karakterer i dette spil.
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Settingen
Settingen er den trojanske krig (ca. 1.200 år FVT) som den fremstår i Euripides' Kvinderne 
fra Troja. Det vil sige et samfund af bystater regeret af konger. Tungt pansrede, individuelle 
helte er yderst vigtige i krig. Hvis du ikke har den trojanske krig nogenlunde præsent, er det 
nok en god idé lige at løbe igennem et opslag på encyklopædi- eller wikipedia-niveau – meget
mere end det får I ikke brug for. Du forventes at kunne give spillerne en kort introduktion 
under forberedelserne, ud fra arket "historietimen", side 18, samt plancherne "Til væggen".

Samfundet er patriarkalsk. Det er vigtigt i et spil om kvinder og kvindeliv under utålelige 
vilkår dikteret af mænd. Her er hvad det vil sige, meget kort forklaret: Der er stærke og hårdt 
håndhævede kønsroller. Kvinder kan udøve blød magt, forstået som socialt pres, udskamning 
og anerkendelse. Hvis kvinder har hård magt til at beordre folk rundt eller straffe dem, har de 
det i kraft af mænd. Mænd kan have både hård magt OG blød magt. Blød magt er generelt 
stærkest, når man spiller på traditionerne og trækker autoritet fra dem, snarere end at 
modsætte sig dem.

Guderne er vigtige for folks verdensopfattelse. I skuespillet optræder der guder på scenen, 
men ikke for øjnene af mennesker. Mennesker kan i sidste ende ikke vide sig sikre på 
guderne, på noget plan. I rollespillet er guderne en del af fortællingen som baggrund, og 
måske som Helenas undskyldning og retfærdiggørelse for sine handlinger, men de optræder 
ikke direkte.

Græske navne: Hvis nogen ved hvordan man udtaler dem er det fint, men det er ikke super 
vigtigt.
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Karaktererne
Alle spilpersonerne tilbyder muligheder for både drama og indlevelse, men nogle af dem 
lægger mere vægt på det ene eller det andet. Med Hekabe-rollen følger nogle praktiske pligter
for spilleren, og Helena(+Kassandra)-rollen stikker lidt ud, både på grund af rolleskiftet 
undervejs og fordi den læner sig markant mere i retning af show-spil end de andre roller.

Spilpersoner:

• Hekabe, dronning af det faldne Troja. Tragisk helt, vægter både drama og indlevelse, 
og har også en praktisk lederskabs-funktion. Hun får prygl af plottet undervejs.

• Andromache, helten Hektors enke. Mor til Astyanax, vægter både drama og 
indlevelse. Hun får prygl af plottet undervejs.

• Helena, smukkest og mest forhadt. Græker, bærer en blå maske, vægter drama og er 
socialt udstødt. Hun får prygl af plottet undervejs, og fortællingen involverer seksuel 
vold off stage.

• Dexia, kongelig amme og tjener. Den konservative del af koret, vægter indlevelse.

• Aristera, kongelig tjener. Den progressive del af koret, vægter indlevelse.

Den "hemmelige" spilperson:

• Kassandra, prinsesse, præstinde og hellig galning. Vægter drama. Spilles af den 
samme spiller som Helena (der er et skift halvvejs). Karakterens fortælling involverer 
voldtægt før spillets begyndelse – det er i virkeligheden primært her, Helena-spillerens
seksuelle vold gemmer sig, mere end hos Helena-karakteren.

Bipersoner:

• Astyanax, den lille søn af Andromache og den døde helt Hektor. Myrdes i spillets løb.
Bygges af spillerne (se mere under rekvisitter, side 19).

• Talthybios, den græske herold. Spilles af spilleder, bærer en bleggul maske. Uvillig til
at tage ansvar for den magt han udøver.

• Menelaos, Helenas mand og konge af den græske bystat Sparta. Spilles af spilleder, 
bærer en rød maske. Brovtende og truende.

Andre eksisterer kun off stage, uanset at de er vigtige for plottet. Se bilaget "Historietimen", 
side 18.
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Fortællingen
Trojanerne har tabt krigen. Ved hjælp af den usle list med træhesten har grækerne erobret 
byen og dræbt alle voksne mænd. Spillerne spiller kvinderne fra Trojas hof, som sidder 
sammen med resten af kvinderne og børnene og venter på at blive fordelt som krigsbytte. En 
desperat situation, men de har endnu ikke mistet alt. "Trojanerinder" er en fortælling om 
hvordan de (måske) mister alt, og hvad dét betyder. Ud over deres konkrete familie-
forbindelser og sig selv er kvinderne i fællesskab udstyret med seks værdier, som 
repræsenterer ting at tro og håbe på. Det er også deres fælles forbindelse til og investering i 
civilisationen.

Efter forberedelser og en prolog hvor de sørger over Trojas ødelæggelse, er resten af spillet én
lang scene. I løbet af den bliver der ved med at komme grækere med skrækkelige beskedder 
om hvad der skal ske eller allerede er sket. Hver gang kvinderne har fået et af disse 
hammerslag, prøver de efter bedste evne at komme sig over det og finde mening og håb i 
deres situation. Hver gang skal de ødelægge én af værdierne og så bruge resten af dem til at 
cope sammen. Til sidst er der én værdi tilbage, som de enten kan holde fast i eller ødelægge i 
fortvivlelse, når spillet slutter.

Her er en oversigt over spillets fiktion, som det foregår i spillokalet.

Prolog: Tårer for Troja.

Første nyhed: Polyxena er blevet ofret. Hekabe er i fokus.

Anden nyhed: Tildelt forlods. Andromache tildeles Neoptolemos, søn af hendes mands 
morder, Hekabe tildeles den lumske Odysseus. Andromache og Hekabe er i fokus.

Tredje nyhed: Menelaos kommer efter Helena. Helena og Hekabe er i fokus. Helena forlader 
spillet.

Mellemspil: Kassandra vågner af sin afmagt.

Fjerde nyhed: Astyanax skal dø. Andromache og Hekabe er i fokus.

Femte nyhed: Agamemnon gør krav på Kassandra gennem sin herold. Kassandra og Hekabe 
er i fokus. Kassandra forbliver i spil.

Epilog: Astyanax' begravelse.

Den cykliske struktur omkring de enkelte nyheder i hovedscenen fungerer således:

• Frit spil. Her kan spillerne spille hvad de har lyst til og brug for.

• Dårlig nyhed, udspilles på scenen, for et aktivt publikum. 

• Sorg og ødelæggelse. Spillerne hengiver sig til sorg og klage, og ødelægger en værdi. 

• Coping. Ved hjælp af de tilbageværende værdier, fortolket gennem både 
gruppedynamik og individuelle karakterers overlevelses-strategier.

Det er meget muligt at spillets intensitet daler noget fra cyklus 1 til 3. Det er ikke noget at 
bekymre sig om, for det kommer helt op med cyklus 4.
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Regler og retningslinjer
Spillet har enkelte regler og retningslinjer, opsummeret her.

a) Vold, flugt og selvmord. Det er fint at tale om dem, og true med dem, men de er ikke ting, 
man faktisk kan gøre i spillet. De er ikke mulige.

b) Fysisk kontakt bør som retningslinje begrænse sig til hænder, arme og skuldre, og mån må
ikke bruge magt, hverken til at flytte eller fastholde. Det er muligt at folk kommer til at 
kramme eller bønfaldende gribe om ankler senere, og du skal kun gribe ind over for dette, 
hvis du skønner det nødvendigt. Den fysiske kontakt trænes i opvarmningen.

c) Græske ordrer. Den anden gang en græsk mand giver en ordre SKAL spillerne adlyde.

d) Stilhedens Hånd – når spilleder hæver en hånd over hovedet, så ti stille og hæv selv en 
hånd. Ligeledes med sikkerhedsfrasen "STOP SPILLET" – når du hører den, så gentag den, 
løft en hånd og stop.

Sikkerhed
Sikkerhedsfrasen "STOP SPILLET", jf. punkt d). Bruges af spillere hvis spillet gør ondt på en
måde, som ikke er OK. Hvis du som spilleder bemærker at nogen ser ud som om de måske er 
i problemer, så tjek stilfærdigt op på dem uden at afbryde spillet. Hvis noget åbenlyst er helt 
galt, og ingen af spillerne stopper spillet selv, bør du bruge frasen som spilleder.

Hvis nogen bruger sikkerhedsfrasen, så husk at bruge tid på at tage dig af dem i situationen. 
Send gerne nogen ud efter te – det at afbrydelsen tager lidt tid hjælper med at sikre, at der 
kommer ro på situationen, selv hvis ingen vil have teen.
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Forberedelse & prolog
*Sæt spillokalet op* I får brug for et hoved-spilområde med god gulvplads og adgang til en
del af væggen hvor I kan nå de seks ark med værdier i spil. En anden del af væggen skal have 
plads til tre info-ark, som du sætter op med det samme. Du skal kunne pege på dem og sætte 
kors ved de døde under forberedelsen "Den trojanske krig/aktivt publikum." Senere skal info-
arkene være klart læselige fra hoved-spilområdet. Den ene ende af hoved-spilområdet er 
"scenen." Det er her, du kommer til at gå hen som Talthybios eller Menelaos for at levere 
dårlige nyheder, med hvem de dårlige nyheder mest vedrører. Resten vil se på fra resten af 
hoved-spilområdet. Du får også brug for en spilleder-base hvor du kan opholde dig og have 
rekvisitter og papirer, som er klart ikke hoved-spilområde – du kan f. eks. afgrænse med borde
og stole. Du skal kunne overskue hoved-spilområdet, og du skal kunne komme til scenen 
uden at krydse resten af hoved-spilområdet.

*Byd spillerne velkommen* Introducér spillet, temaerne og stilen. Lad folk sige pænt 
goddag til hinanden.

*Introduktion til værdierne* Læg de seks ark med værdierne frem og sig at vi vil bruge 
og tolke på disse i spillet. Øvelsen her går ud på at finde en positiv tolkning af hvad disse 
værdier betyder for os som moderne mennesker. Spillerne skal tale værdierne op og finde 
positive fortolkninger – det bliver brændstof til spillet senere hen, hvor de samme værdier vil 
blive fortolket gennem ikke-moderne karakterer. Spillerne skal sammen som gruppe tale sig 
frem til noget positiv om hver af værdierne mens du har en timer sat på tre minutter; bed dem 
om at runde af, når timeren går af. Giv dem så arket med den næste værdi, reset timeren og 
hæng den netop diskuterede værdi op på væggen mens de er i gang med den næste. Giv evt. 
hjælpsomme hints ud nedenstående.

Ære – integritet, pålidelighed

Ambition – stolthed, bedre livsvilkår, håb

Retfærdighed – gengældelse, fairness

Spiritualitet – meningsfuldhed

Nydelse – skønhed, glæde, kunst

Familie – loyalitet, trøst, the long game

Regn med at det tager ca. 30 minutter i alt.

*Den trojanske krig/aktivt publikum* Tal ud fra bilaget "Historietimen", side 18 og 
referér til info-arkene på væggen. Øvelsen har et dobbelt formål, at udstyre spillerne med den 
mindste (men ikke helt lille) mængde information som de skal bruge for at have en brugbar 
fælles forståelse for den trojanske krig, og at få spillerne klar til at være et aktivt publikum 
som reagerer verbalt og følelsesmæssigt på udvekslingerne på "scenen", som de er vidner til 
men ikke direkte del af. Her skal spillerne simpelthen antage roller som generiske 
trojanerinder som hepper på Troja og nærer ærefrygt for guderne mens du opsummerer 
krigens baggrund og forløb. Ca. 10-15 minutter.
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Det er vigtigt at understrege at det aktive publikum er lige så vigtigt som historietimen! Når 
spillet er i gang, fungerer det lidt teatralsk således, at spillere på scenen kan henvende sig ud 
til publikum uden at andre på scenen kan høre dem ("aside"), og folk på scenen ikke (in 
character i alt fald) ikke direkte reagerer på publikum.

Det er for øvrigt OK hvis nogen af spillerne kender skuespillet, men de bør ikke forklare 
andre en masse om, hvad der skal ske. Det er ikke hemmeligt som sådan, men dels er der et 
par overraskelser, dels er der ændret et par ting ift. skuespillet, dels er det en vægt at info som 
de andre ikke har brug for.

*Regler og sikkerhed* Løb først gennem de fire regler samt sikkerhedsproceduren. Klap så
en takt (eller sæt noget musik på) og bed spillerne om at danse. Mens I danser skal I røre 
hinanden på hænder, arme og skuldre som pr. regel b), og stoppe når nogen siger "stop spillet"
– alle stopper, gentager frasen og rækker en hånd op som pr. regel d). Bliv ved indtil alle har 
brugt frasen. Det kan være nødvendigt at opfordre nølende spillere til at prøve. Dette gør 
dobbelt gavn som sikkerhedstræning og opvarmning.

*Casting øvelser og casting* Lav først to status-linjer, hvor korte forhandlinger er tilladt 
om placeringerne. Den ene er om præference for showspil versus stilfærdig indlevelse, den 
anden er om viden om klassisk kultur og histore, ved en masse versus ingen anelse. Spørg så 
spillerne, om nogle af dem har børn selv. Præsenter så spilpersonerne (bortset fra Kassandra) 
og cast i samarbejde med spillerne. En idé kunne være at bede spillerne lukke øjnene og så 
række hænderne op ved karakterer, som de tror at de kunne spille, efterhånden som du 
(hurtigt) løber igennem dem igen.

• Hekabe skal kunne og have lyst til at håndtere nogle lederskabs-pligter. Hekabe er 
helten, for så vidt fortællingen har én. Old-viden er en fordel, men ikke nødvendigt.

• Andromache vil kunne give en ekstremt stærk oplevelse til en spiller som ønsker 
indlevelse og ikke ved så meget om grækere, specielt hvis spilleren selv er forælder. 
Hvis du kan ramme den kombination (at have børn gør rollen MEGET værre!) bør du 
for en god ordens skyld sikre dig med spilleren, at de rent faktisk har lyst til meget 
intenst spil.

• Helena kræver en spiller som er OK med mindre indlevelsesorienteret spil OG med at 
få en vis mængde høvl, både af fortællingen og af de andre spillere.

• Rollerne Dexia og Aristera kan kontrollere deres eget niveau af engagement, eftersom
de ikke er direkte i plottets skudlinje. Derfor er de idéelle for spillere som kan 
engagere sig direkte i deres egen indlevelse, og også et godt valg for spillere, der gerne
selv vil kunne skrue ned for presset.

*Læs karaktererne* Lad spillerne læse karaktererne rimelig grundigt, og sikr dig at de er 
klar over at karaktererne er på to sider hver.
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*Byg-et-barn* Det er tid til at bygge Astyanax. Se under "Rekvisitter", side 19. Spillerne 
går in character, bortset fra Helena, som stadig er en generisk trojansk kvinde.

Når barnet er bygget så forklar at meningen er at barnet er et fælles projekt under hele spillet, 
primært mellem moderen Andromache, ammen Dexia og tjeneren Aristera, og bør passere 
rundt mellem de tre. Hekabe kan blande sig i barnet som hun lyster, Helena i det omfang hun 
får lov af de andre.

*Prolog: Tårer for Troja* En øvelse i at sørge og trøste, kør det ud fra bilaget på side 17. 
Dette er desuden det punkt hvor spillet begynder at frembringe fortælling, der gælder. Øvelsen
efterlader spredte papirstykker, som IKKE skal ryddes op før efter spillet.

*Helena tager sin maske på* Og går in character. Gør det gerne lidt højtideligt.

*Hovedscenen* Dette er spillets kerne. Start med at kort forklare den cykliske struktur 
omkring de dårlige nyheder, og sig at du vil kommentere og spillerne er velkomne til at 
spørge under den første nyhed. Spil så første nyhed, og gå direkte videre til resten, ud fra det 
detaljerede gennemløb af hovedscenen, nedenfor.

10



Hovedscenens cyklus
I hovedscenen er der som sagt en cyklus, der gentager sig.

• Frit spil. Her kan spillerne spille hvad de har lyst til og brug for. Du kan som spilleder
læse op på, hvad der skal ske nu.

• Dårlig nyhed, udspilles på scenen, for et aktivt publikum. Hekabe er altid på scenen 
her, andre kaldes op in character. Folk på scenen har til pligt at præsentere klart hvad 
den dårlige nyhed er, og hvorfor det er dårligt. Resten er aktivt publikum, og har til 
pligt at gøre deres bedste for sammen at begribe hvad problemet er. De må og bør 
stilfærdigt diskutere nyheden indbyrdes, samt protestere og komme med udbrud. Folk 
på scenen kan tale "aside" til publikum, uden at andre på scenen hører dem in 
character.

• Sorg og ødelæggelse. Spillerne hengiver sig til sorg og klage, og ødelægger en værdi. 
Ved slutningen af sørge-fasen SKAL spillerne have ødelagt en af de seks værdier – 
dette falder tilbage på Hekabe, hvis ingen andre byder ind. Nogen, hvemsomhelst 
(andre end Helena, som hverken kan ødelægge eller nedlægge veto) tager en værdi fra 
væggen, holder den op og erklærer, hvorfor de ikke længere kan tro på dette, i lyset af 
den sidste skrækkelige nyhed. Resten kan erklære sig enige, i hvilket fald arket med 
værdien rives i stumper og stykker, eller nogen kan protestere og lidenskabeligt 
fortælle hvorfor værdien er livsvigtig og må bevares. Hvis der nedlægges et sådant 
veto, hænger spilleren som holder arket med værdien det tilbage på væggen og vælger 
en anden værdi som skal ødelægges – og dette andet valg kan der ikke nedlægges veto
mod. Det er ret vigtigt at spillerne er med på at sagen her er at beskytte værdier som er
dyrebare for deres karakterer, ikke at "vinde" over andre spillere eller trykke på deres 
knapper.

• Coping. Ved hjælp af de tilbageværende værdier, fortolket gennem både 
gruppedynamik og individuelle karakterers overlevelses-strategier.

Nogle af faserne kommer til at flyde lidt ind i hinanden. Det er Hekabes job at holde orden og 
fremdrift, mere end det er dit som spilleder. Hun opsummerer efter den dårlige nyhed, sorgen 
og coping-faserne.
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Hovedscenens indhold
Når hovedscenen starter skal du ultra-hurtigt opridse reglerne og sikkerhedsproceduren, og at 
du er biperson når du har maske på og en usynlig, rent meta intruktør-tilstedeværelse når du er
uden maske.

Sæt scenen. De er på en flodbred uden for Trojas mure. Der er telte i nærheden, og 
hundredevis af trojanske kvinder og børn afventer deres skæbne. Grækerne ligger i lejr nede 
ved stranden, ved skibene som snart vil sejle fangerne bort som krigsbytte til de græske 
kongeriger. Nævn at Kassandra ligger i afmagt i et af teltene, mens prinsesse Polyxena er i 
den græske lejr hvor hun opvarter de græske konger. Udpeg scenen og dit spilleder-område.

Det er værd at bemærke omkring spændingskurven, at den gerne daler en smule i cyklus 2 og 
tre, for så at stige voldsomt igen i 4, når Kassandra kommer i spil og grækerne begår 
barnemord. Det er OK.

1) Polyxena er blevet ofret (kommenteret)
Skønt du forklarer det trin for trin, er dette rigtigt spil og tæller som fiktion. Husk at løfte på 
masken når du kommenterer out of character.

Sæt første fase (frit spil) i gang, giv folk et par minutter til at komme in character og blive 
ordentligt forventningsfulde og nervøse. Tag så den gule Talthybios-maske på, træd ind på 
scenen og løft din hånd for tavshed. Løft på masken og forklar at det bare er dig og Hekabe på
scenen denne gang; du har ikke kaldt andre op, hvilket du havde gjort in character hvis det 
havde været relevant. Oprids hurtigt at publikum gerne må tale og diskutere, bare det ikke 
forhindrer dem i at opfatte hvad der sker, og at Hekabe fra scenen kan udtale sig "aside" til 
publikum uden at grækeren hænger sig i det – uden at hun dog bør levere langtrukne taler på 
den måde. Tag så masken ordentligt på og introducér dig som Talthybios, herold og 
budbringer for den græske overkonge Agamemnon. Du bringer trist nyt om Polyxena. Vær en 
smule tøvende, og se om du kan få Hekabe til at hale det ud af dig.

Polyxena er lige blevet ofret på Achilleus' grav, men Talthybios starter med udtrykket at "hun 
skal bo ved Achilleus' grav." Spåmændene havde set dårlige varsler for rejsen hjem og 
erklæret at heltens skygge forlangte Polyxena som blod-offer. Krigernes forsamling 
debatterede og blev overbevist af den vise kong Odysseus af Ithaka at det var fornuftigst at 
bringe offeret. Achilleus' søn Neoptolemos førte kniven; han skar halsen over på hende oven 
på Achilleus' gravhøj så hendes blod løb ned til den vrede dødning i det kolde mørke under 
jorden. Men se på den lyse side – dette vil afværge ulykke for jeres nye herrer, så det kommer 
jo også jer til gode, ikke sandt?

Løft masken og understreg at det er deres pligt som spillere og publikum at begribe hvad 
problemet er, så de kan reagere på det nu. Hvis Hekabe ikke opsummerer, så prik til hende. 
Tag så masken på og forlad scenen ordentligt som Talthybios.
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Hvis de går ordentligt amok i sorg, fint. Hvis ikke de går rimelig lige og hårdt til det så træd 
frem igen uden maske og sig at nu er tidspunktet til at hidse sig op over Polyxenas skæbne. 
Igen, hvis de håndterer værdi-ødelæggelen godt er det fint (og ros dem når du kommenterer), 
ellers så tal dem gennem det. Bryd ind hvis "familie"-værdien er ved at ryge, og spørg om de 
virkelig er helt klar til at lade den fare? Ros dem for godt arbejde hvis der er noget som helst 
at rose.

Så er det tid til at cope. Hvis Hekabe ikke har opsummeret sorgen, så prik til hende. 
Kommentér at opgaven her er i fællesskab at tale sig frem til en eller anden måde at komme 
videre i livet, at leve med hvad der er sket, baseret på de værdier som er tilbage på væggen, 
brugt med de individuelle strategier som måder at bringe værdierne ind i den fælles samtale. 
Selv når en spiller ikke taler er det vigtigt at være aktivt publikum og føle med, og tillade sig 
at reagere synligt og hørligt.

Og når de så har talt sig frem til noget som giver mening for de fleste af dem, får de lidt tid, 
de kan ikke vide præcis hvor meget, før der kommer en græker ind med den næste nyhed. Og 
når dette sker, er spillet fuldt og ukommenteret i gang.

2) Tildelt forlods
Talthybios kommer ind og fortæller at nogle af kvinderne er blevet trukket ud og tildelt 
personligt før den store lodtrækning, der skal afgøre de andres skæbne. Hekabe og 
Andromache er blevet tildelt direkte. Vift Hekabe og Andromache op til dig på scenen, hvis 
de er i tvivl. Igen bliver Talthybios tøvende, og hvis du kan få Hekabe og Andromache til at 
arbejde lidt for at hale detaljerne ud af dig er det godt. Strit dog kun en lille smule imod.

Andromache skal tildeles Neoptolemos, søn af Achilleus og konge af Phthia i Thessalien. 
Neoptolemos dræbte kong Priamos, og derfor har han kunnet forlange den ære at få Hektors 
hustru som krigsbytte.

Hekabe skal tildeles kong Odysseus af Ithaka. Han forlangte den ære at besidde Trojas 
dronning fordi træhesten som førte til grækernes sejr var hans idé – og han overbeviste dygtigt
forsamlingen med sin sølvtunge.

Hvis de spørger ham om andre, vil han svare om de som de spørger om, men vil ikke give 
oplysninger uopfordret. Helena tilhører naturligvis hendes oprindelige ægtemand, den 
drabelige kong Menelaos af Sparta, bror til overkongen Agamemnon. Kongerne er uenige om 
Kassandra; det har ført til nogen forvirring at helten Aias har lagt sin hånd på hende 
(Talthybios vil gå på verbale listefødder om at Aias voldtog Kassandra). Han ved ikke noget 
om Dexia og Aristera og er også ligeglad – de er ikke aristokrater, så de bliver bare uddelt i 
lotteriet.
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3) Menelaos kommer efter Helena
Hvis du ikke er pænt sikker på at Helena vil forsvare sig selv, kan du hviske hende i øret 
under fri-spils-fasen at hun skal være forberedt på at holde forsvarstale for sig selv – men det 
er en smule smukkere hvis hun ikke bliver prikket til.

Denne gang er det Menelaos som kommer ind med den røde maske på, med dominerende og 
truende kropssprog og buldrende stemme. Fyld i rummet og tramp når du går. Han 
præsenterer sig og taler om den uret som er begået mod ham af hans troløse Helena og af alle 
trojanere som i årevis forhindrede ham i at tage sin retmæssige ejendom i besiddelse. Smør 
tykt på og vær så brovtende, truende og vulgær at det ikke er sjovt. Kald Helena op på scenen 
(Hekabe vil selvfølgelig også være der).

Hvis Helena er blevet accepteret som en af gruppen, er bliver det frygtelige i stedet at hun 
skal underkaste sig så rædsom en person som Menelaos.

Opmærksomhed. Menelaos respekterer ikke scenens magiske kant. Han bemærker ikke 
asides så længe han selv står på scenen, men han kan godt høre publikum. Reagér voldsomt 
på disrespekt eller forsøg på at forhindre dig i at få din vilje. Dette er i en forstand snyd, men 
det er også ret effektfuldt.

Trusler. Hvis en trediepart buher af dig eller på anden vis provokerer, må du gerne træde ud 
over scenen helt hen til dem og løfte hånden som om du skal til at slå, med så truende 
kropssprog som du overhovedet kan præstere (faktisk vold er selvfølgelig stadig ikke tilladt). 
Hvis du skal bruge en mundtlig trussel og tror at spilleren kan klare det, er en god én:

"Jeg kaster dig for mine mænd som et ben for hundene!"

Det antyder meget grimme ting, men billedligt og indirekte – bliv ikke værre og mere direkte 
end dét.

Magtanvendelse. Hvis folk stadig trodser dig, kan du udøve fysisk magt ved at lægge 
hænderne på deres skuldre og presse blidt ned, mens du to gange hurtigt i træk beordrer dem i 
knæ, og så stå over dem og hovere og true.

Sig til Helena at du vil tage hende med hjem til Sparta, så kvinderne der kan stene hende. Men
lad hende tale for sig. Hvis Helena taber bolden og ikke forsvarer sig, så spørg hende om hun 
har noget at sige til sit forsvar, eller om hun har suttet så meget trojansk pik at hun har tabt 
stemmen. Hvis Hekabe på den anden side ikke involverer sig af egen drift, så spørg hende 
hvad hun mener som dronning. Når Hekabe har talt, så giv ordet tilbage til Helena hvis ikke 
hun af sig selv desperat griber det. Nyd din magt. Lad dig overtale til at tage Helena til nåde, 
gerne på en åbenlyst liderlig måde. Hvis du er heldig ydmyger hun sig totalt. Tag hende til 
nåde på en brovtende måde og reagér med raseri på enhver protest. Gå så med Helena på 
armen – giv hende ikke tid til at reagere, gør det brat.

Tag Helena-spilleren med til dit spilleder-område og tjek om spilleren er OK, specielt hvis de 
andre spillere har været efter hende. Giv spilleren et øjeblik til at sunde sig og giv så 
vedkommende Kassandra at læse. Påpeg hendes funktion med at skubbe til de andre og 
reagere vildt, så hun kan tilføje nervøs energi, vrede og frustration til fremtidig sorg.

Hold øje med hvilken værdi de andre spillere ødelægger. Når så de er færdige med at cope 
med den uretfærdighed at Helena undslipper sin skæbne, kan du introducere Kassandra som 
er vågnet op og kommet ud af et af teltene.
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Mellemspil
Sig at nu går der ca. ti minutter før der sker mere. Som hovedregel bør de forblive in 
character, men nu er et godt tidspunkt til at pudre næsen eller sørge for forfriskninger.

4) Astyanax skal dø
Talthybios vender tilbage til trojanerinderne, og denne gang er han virkelig beklemt. 
Andromache til scenen, ud over selvfølgelig Hekabe. Krigerforsamlingen har diskuteret 
sagen, og kong Odysseus mening vandt: Astyanax er en mandlig arving til Troja, og en dag 
kunne det  hænde at han samlede de spredte overlevende til at genopbygge byen og planlægge
hævn mod grækerne, og derfor skal han dø.

Når Talthybios endelig har fået leveret budskabet, vil han være stærkt parat til at fraskrive sig 
ethvert ansvar og reagere ganske aggressivt hvis nogen prøver på at holde ham ansvarlig. Vær
klart hyklerisk og selvretfærdig omkring din medvirken til barnemord. Afvis enhver plan om 
at snyde dommen og sig at den lille prins vil blive kastet i døden fra Trojas mure af en rigtig 
græsk konge, Neoptolemos af Phthia. Når det har været dramatisk nok, så forlang (igen) at de 
udleverer Astyanax. Om nødvendigt kan du påpege, in character, at dette er anden gang at du 
kræver ham udleveret og at du ikke vil spørge igen. Tag Astyanax med dig ud i spilleder-
området.

Det er meget muligt at det vil give mest mening for dig som Talthybios at skulle træde ud over
scenekanten for at gå efter barnet, og det er OK.

Dette er formentlig spillets dramatiske højdepunkt. Bemærk at konflikten i denne sekvens kan
være hård ved dig som spilleder. Sund dig gerne lidt før du går videre med næste nyhed.

5) Agamemnon gør krav på Kassandra
Udover Hekabe skal Kassandra på scenen.

Talthybios vender tilbage med et budskab fra den græske overkonge Agamemnon om at han 
har valgt prinsesse Kassandra som sin personlige konkubine og sengevarmerske. Skønt hun 
ikke længere er ren og jomfruelig har han valgt at tilgive hendes mangler og skænke hende en 
plads i den kongelige seng. Agamemnons kone er Helenas søster Klytemnestra, og hun og 
Kassandra vil utvivlsomt komme fint ud af det med hinanden i Argos.

Smør tykt på som om det var romantisk frieri, men der er ikke noget valg, og understreg gerne
dette hvis nogen protesterer. Kassandra kan blive her og sige farvel til sin familie indtil 
skibene skal sejle, hvilket er snart. Talthybios vil (måske lidt overbærende, men 
grundlæggende venligt) prøve på at overbevise Kassandra om at dette er en god ting for 
hende, og det mener han ærligt nok at det er.

Hvis nogen spørger til Astyanax på en måde som Talthybios ikke kan slippe af sted med at 
ignorere (han vil prøve), vil han svare at dåden skal udføres af Neoptolemos som vist lige nu 
er optaget af at plyndre kongepaladset.

Efter denne cyklus vil der blot være én værdi tilbage på væggen.
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Epilog: Astyanax' begravelse
Først forklarer du som maskeløs spilleder epilogens regler. Enhver kan tage den sidste værdi 
ned fra væggen hvis de ikke kan finde plads i deres hjerter til at tro på den. Ingen er dog 
tvunget til at gøre dette! Hvis nogen tager værdien fra væggen skal den anbringes, hel og 
urevet, på gulvet. Enhver anden end den som tog værdien ned fra væggen kan vælge at tage 
den og flå den i stykker, og dette ødelægger endegyldigt den sidste værdi. Veto er ikke en 
mulighed, skønt det kræver to at ødelægge den sidste værdi.

Træk dig så tilbage og lad noget tid gå, nok til at det er en smule akavet, og brug tiden til at 
arbejde dit stykke laset rødt stof ind i Astyanax på en måde som vil være klart synlig når du 
bringer ham tilbage til spillerne. Tag så din gule Talthybios-maske på og bær det døde barn 
tilbage til kvinderne med akavet ømhed. Forklar at efter at Neoptolemos smed ham ned fra 
muren foran mængden af græske krigere, har du vasket ham i floden som bedst du kunne, 
men han bliver ved med at bløde. Vær uironisk trist.

Fortæl kvinderne at de skal gå til skibene når det store horn lyder – de har indtil da til at holde
begravelse for Astyanax. Gå så. Der er ingen regel som kræver det, men de de vil formentlig 
dække ham til med sønderflåede stykker af Trojas værdier og vidundere.

Når scenen er udspillet og de har holdt begravelse og enten ødelagt eller ikke ødelagt den 
sidste værdi, så træd frem uden maske på og sig højt og højtideligt, med armene spredt 
manende, at Troja brænder, og den drivende røg får deres øjne til at løbe i vand. Så lyder det 
store bronze-horn og det er tid til at efterlade Trojas brændende ruiner og gå til skibene. Når 
de træder ud af døren, træder de ud af spillet og ind i resten af deres liv.

Alle ud. Sig når alle er ud at det var fortællingen, men der er stadig en afrunding tilbage, og 
kald dem ind igen.

Afslutning
Luk folk ind igen, og udfør et afslutnings-ritual, hvoraf et par dele også tjener praktiske 
formål. Sig at det er et ritual, vær selv højtidelig og bed dem om ikke at snakke før det er tid 
til dét.

For det første, saml alle i en kreds om Astyanax og sæt jer ned. Bed dem om én for en at tage
den ting tilbage, som de puttede ind i barnet, indtil der kun er den røde klud tilbage. Tag den 
som det sidste.

For det andet, ryd op, stadig i tavshed. Du har papir at hive ned fra væggene og spilleder-
materialer og masker at få styr på, spillerne har en forfærdelig masse stykker papir at samle 
sammen.

For det tredie, sig hvordan I hver især har det lige nu. Saml jer i en kreds og forklar så at 
først kan alle der har lyst efter tur sige hvordan de har det lige nu, uden at andre må afbryde 
eller spørge ind – det er også fint at springe over. Det er fuldstændig normalt at føle små og 
ikke særlig dramatiske ting, og det er også normalt at føle en masse, måske lidt mærkelige 
ting. Begge dele er fint at sige. Husk også selv at tage en tur, hvis du har lyst. Spilledere er 
også en slags mennesker.

Herefter er spillet slut for alvor. I er frie til at tale videre og stille spørgsmål til hinanden (hvis 
der er tid og lyst), og kan evt. udvide med en større debriefing.
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Bilag: Tårer for Troja
Spilleder skriver eller håndterer ingen ark. Sæt tidligt en høj standard for dramatisk sorg. 
Efterhånden som spillerne kommer godt i gang, kan du nedtone dit bidrag og trække dig 
tilbage.

Forklar de to koncepter at GØRE sorg og at trøste.

Sorg. At jamre, messe, slå sig for brystet, trække sig i håret, slå sig på overarmene med flad 
hånd, rokke frem og tilbage. Sorg kan opføres stilfærdigt eller højlydt, men i denne øvelse bør
alle gå efter højlydt. Den åbenlyse og socialt acceptable følelse er  naturligvis sorg, men det er
OK at føle vrede og frustration, og bruge disse følelser når det angiveligt er sorg, man opfører.
I øvrigt er det lige så dramatisk og følelsesmæssigt effektivt at bruge syngende messen af ord 
og brudstykker ("nejnejnejnej", "blodblodblodblod", "aiaiaiaiai" etc.), som det er at skrige og 
råbe hæst, og det er MEGET blidere ved stemmen. Jamrende hyl er også gode.

I spillets kultur er sorgritualer kvinde-arbejde og en væsentlig social forpligtelse for kvinder.

Trøst. At engagere sig fysisk, tavst eller med tale. Medfølende blikke. Husk retningslinjerne 
for fysisk berøring.

Øvelsen i punkter:

Råb i kor, TROJA ER FALDET! GØR så sorg.

Alle andre end spilleder skriver på et stykke papir en konkret ting som var vidunderlig ved 
Troja. For eksempel markedspladsen, templet til Athene, haverne. Bare en overskrift.

Én spiller beskriver kort og konkret tingen på deres ark og lægger det på gulvet mellem 
spillerne. Alle andre siger, én for én , et rosende tillægsord. For eksempel smuk, yndefuld, 
god, brav, venlig, stærk. Bliv ved indtil alle ark er lovprist og ligger på gulvet.

Råb i kor, TROJA ER FALDET! GØR så sorg.

Én spiller samler et ark op med en vidunder som er navngivet af en anden og beskriver 
hvordan dette blev ødelagt da Troja faldt. Så river de arket langsomt og dramatisk i stumper 
og stykker mens resten GØR sorg. De andre trøster derefter ødelæggeren. Spillerne skiftes til 
at ødelægge og trøste indtil alt er ødelagt.

Hvisk så tre gange sammen, Troja er faldet!
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Bilag: Historietimen 
(den trojanske krig/aktivt publikum)
Dette er bare stikord og refererer til oversigtsarkene "Til Væggen" (det er måske en idé at 
læse en lille smule op på den trojanske krig).

Den guddommelige intrige: Eris' gyldne æble og skønhedskonkurrencen mellem de tre 
gudinder Athene, Hera og Afrodite. Paris' dom. Paris & Helena (Troja & Sparta).

Guddomme for og imod Troja. Afrodite (sex) & Ares (vold) vs. Athene 
(krig/håndværk/visdom) & Hera (ægteskab/dronninger). Zeus (storme/konger) i midten, og 
Eris (strid). Alt efter hvordan du ser på ham kan Zeus både være en skægget, lynkile-kastende 
horebuk OG Gud/Skæbnen på en mere abstrakt eller sublim måde, som vi tænker på Gud.

Grækere til venstre, trojanere til højre, tegn kors ud for de døde efterhånden som de dør i din 
fremstilling. Korsene er angivet nedenfor, men sættes som sagt først når du fortæller at de dør.

Agamemnon af Argos (overkonge), kong Menelaos af Sparta-Helena

Kong Odysseus den snu af Ithaka, Achilleus den største helt (+), hans søn Neoptolemos

Kong Priamos af Troja (+)-Hekabe

Prins Hektor (+)-Andromache, prins Paris (+)-Helena

Prins & prinsesser Astyanax, Kassandra, Polyxena

Krig i mange år – Achilleus dræber Hektor i kamp – Paris dræber Achilleus (med en forgiftet 
pil) – Odysseus finder på den hule hest af træ, Kassandra kalder det en list men ingen lytter – 
grækerne tager Troja og massakrerer alle mændene (inkl. Paris) efter en hård kamp.

Patriarkat, hvad betyder det? Stærke kønsroller. Kvinder har blød magt, mænd har hård magt
OG blød magt. Blød magt er stærkest når du spiller på traditionerne snarere end sætter dig op 
mod dem.
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Rekvisitter
Der er tre slags rekvisitter til spillet: Maskerne, barnet Astyanax og arkene med værdier.

Ark, fem A4-ark til Trojas vidundere (til øvelsen Tårer for Troja), samt seks ark med 
værdierne til væggen. Malertape eller elefantsnof til at sætte arkene fast på væggen er godt. 
Det er bedre at sætte dem fast på bagsiden end hen over hjørnerne.

Astyanax, byg-et-barn. Alle spillere bidrager med en eller anden slags genstand, gerne men 
ikke nødvendigvis beklædning, og sammen bygger i et barn under opvarmningen. En trøje 
eller to er en god base, og et tørklæde til at gøre det barneformet er godt. Bortset fra det er det 
bare at være kreative. Du som spilleder skal på forhånd have et stykke rødt, laset, gerne lidt 
beskidt-udseende stykke stof klar. Ved spillets slutning arbejder du dette ind i barnet for 
visuelt at repræsentere tegnene på voldelig død.

Masker, tre af dem. De skal være stærkt stiliserede men ikke helt abstrakte – effekten når en 
levende person tager dem på er at placere personen dybt nede i "uncanny valley" og få dem til
at fremstå creepy og umenneskelige. Helena (spilperson) er blå, spillederpersonerne 
Talthybios og Menelaos skal være henholdsvis bleggul og højrød. Her er et billede at tre 
spiltestere iført masker af karton.

Skaf eller fremstil masker ud fra disse principper, eller kontakt mig for en specifik opskrift 
eller for at låne masker.

19



Trojas tabte undere



Trojas tabte undere



Trojas tabte undere



Trojas tabte undere



Trojas tabte undere


	Foromtale
	Kort praktisk introduktion
	Kort, lidt mindre praktisk introduktion
	Settingen
	Karaktererne
	Fortællingen
	Regler og retningslinjer
	Sikkerhed

	Forberedelse & prolog
	Hovedscenens cyklus
	Hovedscenens indhold
	1) Polyxena er blevet ofret (kommenteret)
	2) Tildelt forlods
	3) Menelaos kommer efter Helena
	Mellemspil

	4) Astyanax skal dø
	5) Agamemnon gør krav på Kassandra
	Epilog: Astyanax' begravelse

	Afslutning
	Bilag: Tårer for Troja
	Bilag: Historietimen
	Rekvisitter

