
Et scenarie til Fastaval 2020

Af Peter Dalby

Øens Børn



Side 2

Tekst, idé, layout og billeder: Peter Dalby

Spiltestere: Anders Frost Bertelsen, Morten Hougaard, Nis Haller Baggesen, Kristoffer Rudkjær, 
Mikkel Bækgaard og Erik Ottar Jensen.

Korrektur: Marie Louise Møller

Tak til Anders Troelsen for indsats som sparringspartner og de scenarieansvarlige Louise Floor 
Frellsen og Niels Jensen for procesunderstøttelse. Derudover tak til Anders Frost Bertelsen for 
tekstgennemlæsning og en masse synopse- og konceptsparring undervejs og ikke mindst til Ma-
rie Louise Møller for tålmodighed i de weekender, der blev brugt i selskab med tre fiktive knude-
mænd fremfor hende. 

Rollerne i scenariet er 100 % opdigtede, men da de er hyper-realistiske, så vil de have træk, som 
spillere og andre læsere vil kunne genkende hos dem selv og bekendte. Ingen af rollerne er skre-
vet ud fra specifikke personer.

Alle billeder er taget af mig selv. Kortet over Læsø stammer fra Styrelsen for Dataforsyning og Ef-
fektivisering via kortforsyningen.dk. I forhold til den version, der blev afleveret til Fastaval 2020, 
er der rettet et enkelt stednavn.



Side 3

Indholdsfortegnelse
Introduktion .........................................................................4

Roller .......................................................................................6

Biroller ....................................................................................8

Handling .............................................................................. 10

Centrale konflikter  
og udviklingsmuligheder ............................................. 10

Om Læsø ............................................................................. 12

At spillede scenariet ...................................................... 14

Scenekatalog ..................................................................... 16

Valgfrie scener .................................................................. 22

Bilag A: Opstartsark

Bilag B: Flowchart

Bilag C: Sceneoversigt

Bilag D: Lokationer

Bilag E: Kort over Læsø

Rolle: Mathias

Rolle: Ole

Rolle: Per



Side 4

Kære spilleder

Tak fordi du vil køre Øens Børn!

Scenariet handler om tre mænd omkring 
40 år med hver deres livskrise. De er 
ikke det sted i livet, de gerne vil være – 
men hvad vil de gøre ved det? Engang 
var de bedste venner, men nu har de ikke 
set hinanden i næsten 10 år. Spillerne i 
dette scenarie har rollerne som de tre 
mænd Mathias, Per og Ole.

Umiddelbart før scenariet starter, er Ma-
thias’ far Poul-Erik død, og de tre venner 
mødes til begravelsen på Læsø, hvor de 
voksede op sammen. Scenariet foregår 
over en uge, hvor de bor sammen i et 
nedslidt sommerhus på Læsø. I løbet 
af den uge skal de forholde sig til deres 
egne problemer og hinanden. Måske kan 
de genfinde hinanden som venner, når 
de bliver vidner til hinandens proble-
mer? Måske kan de bruge hinanden til 
at gøre noget ved de situationer, de står 
i? Eller måske kan de ingen af delene og 
tager hjem lige så nedtrykte, som da de 
kom til øen. Scenariets slutter umiddel-
bart efter øens Kajfest, som finder sted 
et par dage efter begravelsen. Den begi-
venhed markerer rollernes sidste mulig-
hed for at handle, før de vender hjem til 
en hverdag, som ikke ændrer sig af sig 
selv.

Rollerne slås grundlæggende med di-
lemmaet mellem ansvar overfor lyst 
samt med deres forhold til rollen som 
far, ægtefælle og aktiv på arbejdsmar-
kedet. I løbet af deres uge på øen vil en 
række små historier udspille sig, som ak-
tiverer de temaer. De møder fx den pige, 
som Ole huggede fra Per, da de var teen-

agere. Mathias bliver konfronteret med, 
at han er ansvarlig for, at Ole ikke fik sit 
drømmejob. Ole overvejer skilsmisse og 
bliver presset til at træffe en beslutning. 
En mulighed viser sig i at en attraktiv 
stilling som bosætningskonsulent på øen 
er ved at blive ledig. De små historier og 
udviklinger aktiverer rollernes indre og 
ydre konflikter og giver dem mulighed 
for at forandre sig.

Øens Børn er et lowkey hverdagsdrama. 
Det handler om mænd, som objektivt 
set ikke har særligt store problemer, 
men som er fanget i deres eget liv. Stem-
ningen er dvælende og sørgmodig som 
udgangspunkt, men der er også plads til, 
at de mindes bedre tider, fortæller røver-
historier og genetablerer venskaber.

Det fede spil ligger i spillernes arbejde 
med deres rollers indre liv, selvbillede 
og udviklingsmuligheder. Scenariet er 
et indlevelsesscenarie med rigtigt me-
get føle-spil helt nede fra maven, idet 
mange scener består i, at spillerne sid-
der sammen og prøver at tale sig ind på 
hinanden. Det betyder, at der godt kan 
være stille et stykke tid, mens spillerne 
tænker sig om. Scenariets præmis er, at 
rollerne selv skal ændre sig, men for at 
gøre det, skal de lukke andre ind i deres 
liv.

De små historier, der driver udviklingen 
fremad, er fordelt på to typer:

• Længere historier, som udfolder sig 
over flere scener - de har anslag, 
eskalering og kulmination.
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• Små kroge til karakterernes udvik-
ling, som er indbygget i obligatoriske 
scener eller som du kan bringe i spil 
gennem fx bipersoner eller hændel-
ser.

Scenariet er bygget op om samtale-sce-
ner, hvor de tre mænd fordøjer de ting, 
der sker omkring dem, samt to flash-
back-scener til at minde dem om gro-
bunden for konflikterne. Derudover har 
du nogle muligheder for at sætte roller-
nes problemer i scene, fx ved at lave sce-
ner med indre monolog/spillederdrevet 
interview. Til sidst følger begravelsen, 
som er rollernes afsked med en del af 
deres fortid, og kajfesten, som er roller-
nes sidste chance for at handle.

En roadmovie på en ø, der er 20 km lang.

Strukturelt er scenariet bygget op som en roadmo-
vie, hvor rollernes rejse fra scene til scene på øen 
driver karakterudviklingen fremad, og hvor det 
ender med, at rollerne tager hjem, muligvis foran-
drede for altid.
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Roller
De tre roller er hjørnestenene i scena-
riet – spillerne skal finde ud af, hvilken 
retning de vil spille dem i, og resten af 
strukturen og handlingen skal under-
støtte dette. Den fede oplevelse for den 
enkelte spiller skal være at spille sin 
rolles historie ud.

Rollernes fælles forhistorie er, at de 
voksede op sammen på Læsø indtil teen-
age-årene - Mathias og Per som fastbo-
ende og Ole som feriebarn. Herefter fulg-
te studie og arbejdsliv, hvor de stadig så 
hinanden jævnligt. Men for 7-9 år siden 
holdt de op med at mødes, uden anden 
årsag end at de var gledet lidt fra hinan-
den og “life happens”. Ole besøger stadig 
Læsø engang imellem og Per snakker 
med Mathias’ far ovre på øen, men da 
scenariet starter, er de tre venner langt 
fra hinanden.

De tre roller er:

Mathias, karrierehajen. Mathias er en 
succesrig forretningsmand, men han er 
træt af sit arbejde. Mathias’ familie er 
helt afhængig af hans indkomst, men 
Mathias’ kone Signe er også ved at være 
træt af det hele - især er hun træt af, at 
Mathias er meget fraværende i hver-
dagene. Det er Mathias’ far, der er død, 
men samtidig er Mathias den rolle, der 
havde det mest problematiske forhold 
til ham. Da Mathias’ mor døde for mange 
år siden, blev Mathias’ far fjern, hvilket 
kan sidestilles med, hvordan Mathias er 
blevet fjern fra sin familie i dag. Mathias 
er den mest pressede karakter i scena-
riet. Hans situation er uholdbar og han 
har en uforløst konflikt med faderen, 

som han har svært ved at dele med de to 
andre roller, fordi Ole og Per idoliserede 
Mathias’ far. Samtidig har Mathias en 
vigtig beslutning at tage, idet han arver 
faderens købmandsbutik på Læsø og 
derfor skal finde ud af, hvad han vil med 
den.

Ole, familiemanden. Oles historie 
handler om bristede håb. Han var en 
super-ambitiøs journaliststuderende, 
men hans ambitioner blev aldrig ind-
friet. Da han flyttede sammen med sin 
kommende kone tæt ved hendes familie 
i Nordsjælland, fik han job på en ugeavis 
og der har han været siden. Ole er ikke 
alkoholiker, men han drikker for meget 
og han overvejer skilsmisse fra sin mildt 
depressive kone Johanne, som han ikke 
rigtigt har en følelsesmæssig forbindelse 
til længere. Som rolle er Ole fanget mel-
lem enten at erkende, at hans liv er ok, 
eller at gøre noget radikalt for at hive sig 
selv ud af sumpen. Han er den eneste af 
de tre roller, som ikke er vokset på Læsø, 
og derfor har han også potentialet til at 
have den mest idealiserede forestilling 
om øen.

Per, den frie fugl. Pers udfordring er, at 
han ikke kan falde til ro. Uanset om det 
handler om at forpligte sig til et arbejde 
eller en kæreste, så er Pers metode at 
skride, lige så snart det bliver alvor. Han 
er den af rollerne, der mest har brug for 
andre at spejle sig i for at kunne se nye 
muligheder. Mathias og Ole er måske 
Pers sidste chance for et fast ståsted. 
Samtidig kan Per ende med at være 
drivkraften i at bringe de andre sammen. 
Som karakter er Per lidt af et wildcard 
– han er tæt på at indse sit behov for at 
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gøre bare et eller andet, men der er ikke 
noget åbenlyst oplæg til, hvad det skal 
være. Pers forældre bor stadig på øen. 
De er meget traditionelle og har ikke 
meget forståelse for, hvordan deres søn 
lever sit liv. Derudover har han et barn 
med en tidligere kæreste, hvilket han 
ikke har sagt til de to andre.

Rollerne er ret lange og med mange 
forskellige “kroge”, som spillerne kan 
tage fat på eller lade være. Det betyder, 
at spillerne har en del fortolkningsfri-
hed i rollerne, idet de kan blive ført i ret 
forskellige retninger i løbet af scenari-
et. Derudover afspejler de hinandens 
længsler og kan påvirke hinandens 
opbygning af rollerne. Uden at være helt 
1-1 er der mange tilfælde, hvor de andre 
roller ønsker sig netop dét, som en af de 
andre roller længes væk fra:

• Mathias vil være fri som Per og have 
et familieliv som Ole.

• Ole vil have succes som Mathias og 
frihed som Per.

• Per vil have et job som Mathias’ og 
stabilitet som Ole.

Casting
Rollen som Mathias er ret central, for-
di den udløsende handling (Poul-Eriks 
død) er knyttet til ham. Det er vigtigt, at 
spilleren af Mathias kan give plads til, at 
der kan opstå en del situationer, hvor de 
andre roller prøver at spille op til ham, 
og spilleren skal også kunne spille dis-
kussionerne tilbage til de to andre. 

Rollen som Per er lidt speciel, fordi der 
ikke er åbenlyse løsninger gemt i rollen. 
I stedet skal Per finde sine løsninger 
ud fra samtalerne med de andre. Per er 
samtidig den samlende rolle, da det er 
ham, der er mest interesseret i at kom-
me ind på livet af de andre.

Ole er lidt mere straight-up at spille med 
nogle relativt klare dilemmaer.

Tal gerne med spillerne om hvorvidt de 
gerne vil typecastes eller modcastes. 
Rollerne er hyperrealistiske og mange 
spillere vil formodentlig kunne se træk 
fra deres eget liv i mindst én af rollerne.

Hvad med al det praktiske?

Mathias’ far Poul-Erik er død. Poul-Erik var enkemand og Mathias er ene-
barn, så der ligger en masse ansvar på Mathias’ skuldre… Men det er vig-
tigt, at al det praktiske omkring dødsfaldet ikke kommer til at fylde noget. 
Som der står i Mathias’ rolle, bliver al praktisk planlægning af begravelsen 
o.l. klaret ”off-screen”, så det ikke optager spiltid (undtaget testamentet, 
som skal åbnes i en scene). Som spilleder kan du sagtens tage bestem-
mer-hatten på undervejs og sige, hvad Mathias har aftalt omkring de 
praktiske detaljer, hvis det er nødvendigt i løbet af spillet.
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Biroller
Øen er lille og bipersonerne kan derfor 
dukke op i alle scener, så længe de er 
på Læsø. Det er vigtigt, at bipersonerne 
ikke fylder for meget, men primært bru-
ges til at drive rollernes udvikling videre.

På Læsø

Personalet i Poul-Eriks butik: En 56-årig 
kvinde (Astrid) og 15 årig fyr (Morten). 
Det er gode folk, der elskede Poul-Erik. 
De er bekymrede for, hvad der nu skal 
ske med dem, og hvem der skal overtage 
Købmanden.

Katrine: Fraskilt mor til to børn. Oles 
ekskæreste og Pers ungdomsforelskelse. 
Bor i Østerby ved siden af sin eksmand, 
Søren. Ben i næsen og ikke en, der gider 
meget pis. Der er masser af mænd på 
øen, men de er hendes eksmands venner 
og desuden nogle pjok. Hun er ikke ban-
ge for at være direkte og stille krav. Gik 
en klasse over Mathias og Per. Katrine 
kan være en romantisk interesse, men 
pointen er, at hvis en mand skal være 
interessant for Katrine, så vil han skulle 
leve op til nogle krav.

Søren: Ham-der-blev. Gik i samme klas-
se som Mathias og Per. Arbejder som en 
slags alt-mulig-mand med at vedligehol-
de og pleje sommerhuse for turisterne. 
Kan lide at være på øen, men tænker ofte 
over de muligheder, han gik glip af. 

Pers forældre, Ingrid og Niels: Henholds-
vis ansat på fiskefabrikken og pensione-
ret fisker. Har boet på Læsø hele deres 
liv. Vil finde en sød Læsø-pige til Per. Kan 
ikke forstå, hvad folk vil ”derovre”. 

Susan: Susan er en 35-årig bosætnings-
konsulent på Læsø, som skal fraflytte 
øen, da hun har fået en kæreste i Silke-
borg. Det er hendes stilling, som bliver 
ledig og passer til både Per og Ole. Su-
san spiller ikke en stor rolle i scenariets 
scriptede del, men spiltestene har vist, at 
hun er en god rolle til at aktivere diskus-
sioner om at bo på øen.

Derovrefra

Oles familie, Johanne (kone). Johanne er 
mildt depressiv og bruger sine sparsom-
me kræfter på at kæmpe sig igennem sit 
arbejde som viceskoleinspektør, så der 
er ikke meget energi tilbage til at disku-
tere med Ole. Hendes rolle kan forme sig 
lidt efter, hvad Oles rolle har brug for.

Oles børn, Sara (6) og Sofie (10). Glade 
børn, der elsker deres far.

Mathias’ familie, Signe (kone). Signe 
er freelance-oversætter og hun elsker 
den frihed, det giver hende. Dog går det 
hende noget på, hvor afhængig det gør 
hende af hendes mand, især fordi Ma-
thias nu er mentalt og fysisk fraværen-
de på 15. år. Hun har efterhånden fået 
svært ved at styre sit temperament over 
for Mathias og bebrejder ham mangt og 
meget. Mathias er af den overbevisning, 
at hun har det svært med følgerne af  en 
hjernerystelse, men Signe er i virkelighe-
den bare ved at blive træt af at leve med 
en fraværende mand.

Mathias’ børn, Anton (15) og Frederikke 
(12). Børnene er selvstændige, men har 
ikke rigtigt noget forhold til Mathias. De 
fortæller ham ikke ting og svarer afvær-
gende, når han spørger ind. 



Side 9

Pers familie, Louise (ekskæreste) og 
Olav (søn). Olav er en glad og nysgerrig 
4-årig. Louise er målrettet og skarp. Hun 
kan godt lide Per, men vil ikke bruge sit 
liv på at redde ham, før han selv finder 
ud af, hvad han egentlig vil. Hun vil ger-
ne have mere tid til sig selv, så hun pres-
ser Per til at tage sig mere af Olav.
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Handling
En sommeraften bliver Mathias ringet 
op af sin fars nabo, fordi hans far Poul-
Erik er sovet stille ind. Faderen vidste 
godt, at det var på vej, men han har ikke 
sagt noget til Mathias. Aftenen før bad 
Poul-Erik en nabo sørge for, at Mathias 
inviterede Ole og Per til begravelsen, for-
di han er så stolt af dem. Mathias skriver 
til Ole og Per og inviterer dem. Ole stiller 
sin families sommerhus til rådighed og 
Per foreslår, at de tager derover et par 
dage før begravelsen  og bliver til Kajfe-
sten den efterfølgende lørdag.

Scenariet starter, da de tre mødes ved 
Læsø-Færgen på vej til øen og foregår 
over mandag til søndag.

Mandag til onsdag går med at akklimati-
sere sig og gense øen. Scenariemæssigt 
får spillerne lov til at etablere rollernes 
konflikter og dilemmaer samt eskalere 
dem.

Torsdag foregår begravelsen. Dramatisk 
set er dette en afslutning og understre-
ger, at rollerne må bygge noget nyt op. 
Dette er samtidig optakten til kajfesten. 
Mathias’ familie er ovre til begravelsen 
og tager så hjem igen.

Fredag er en ”fri”-dag, hvor der er mu-
lighed for at køre nogle sidste scener for 
at sætte alt rigtigt op til kajfesten. Den 
eneste scriptede begivenhed er, at Oles 
familie kommer over og bliver til kajfe-
sten.

Lørdag er kajfesten. Der er masser af al-
kohol, så eventuelle hæmninger dulmes 
og spillerne ved, at det er sidste chance 

for at tage noget op med de to andre. 
Kajfesten kan gå i mange retninger af-
hængigt af spillet op til den.

Søndag består af én kort scene på tøm-
mermands-færgen fra Læsø tilbage til 
Frederikshavn.

Centrale konflikter og ud-
viklingsmuligheder
Scenariet er bygget op omkring en ræk-
ke små historier, som bliver etableret, 
eskaleret og potentielt forløst i løbet af 
scenariet. Derudover kan spillerne hæg-
te sig fast på andre kroge, som kan ud-
vikle sig.

De små historier er:

• Øens indbyggere ser gerne, at Mathi-
as overtager sin fars købmandsbutik 
og de presser ham derfor til at tage 
stilling hertil.

• Ole overvejer skilsmisse. Når hans 
kone kommer på besøg på øen, har 
han måske truffet en beslutning.

• Per var forelsket i en pige for 20 år 
siden, som Ole endte med at score. 
Det kan skabe splid mellem dem, især 
fordi hun er i øvrigt single igen…

• For 10 år siden kostede Mathias Ole 
et job,  fordi Mathias anbefalede en 
anden ansøger. Der bliver rippet op i 
sårene.

• Per er weekend-far til sin søn. Vil han 
være mere end det? Han bliver i hvert 
fald stillet overfor valget.

• Med Poul-Eriks død forsvinder de tre 
rollers tilknytning til Læsø, hvis de 
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ikke selv vil genetablere den.

• Frem til begravelsen bliver det mere 
og mere tydeligt, at de tre roller hav-
de vidt forskellige forhold til den 
afdøde Poul-Erik.

Konflikten om Poul-Erik har en gennem-
gående natur og fylder naturligt i hele 
historien. De andre små historier bliver 
etableret i de faste scener og optræder 
hver i mindst tre scener (se bilag).

Krogene er mindre historie-elementer 
eller tematikker, som bliver introduce-
ret. De kan spille ind i historierne her-
over eller være one-off stemningsskabe-
re. De er fx:

• En stilling som bosætningskonsu-
lent ved kommunen er ledig. Det kan 
trække både Pers og Oles interesse.

• Hvad er de tre mænds venskab egent-
lig? Flashbacks minder dem om, hvad 
det har været, men hvad er det i dag?

• Ole har svært ved at indrømme, at 
han skammer sig over sit job. Mathias 
er træt af sit job. Per har tilknytnings-

problemer. Punktet handler om, hvil-
ken rolle et job skal spille i ens liv. 

• At være gift. Per kæmper med, om 
han er klar til parforholdet i hans 
liv. Mathias og Ole er der, men der er 
masser af problemer i deres ægte-
skaber. Hvad vil det sige at være i et 
parforhold? Hvad giver man og hvad 
tager man i forholdet til sin partner?

• Forbindelsen til Læsø ved at være 
kappet for dem alle tre, og især Ole 
og Per har brug for frirummet. Får de 
forholdet til øen tilbage? Kan de få 
samme frirum andre steder?

• Opgive deres nuværende liv og flytte 
til øen. Mathias kan overtage køb-
mandsbutikken. Der er også stillin-
gen som bosætningskonsulent, som 
Ole eller Per ville være topkvalificeret 
til… Vil de opgive alt de har bygget op 
og flytte til øen permanent?

• Venskab. Kan de genfinde venskabet 
og kan de anerkende, at de har brug 
for hinanden for at komme videre?

Om Poul-Erik, Mathias’ far

Poul-Erik spillede en stor rolle i de tre venners barndom. Især Per idoliserer 
Poul-Erik, mens Mathias har et meget anstrengt forhold til sin fader. Da moren 
døde for 20 år siden, fik Poul-Erik ikke taget sig af sin søn, og det vidste Poul-Erik 
godt. Han skammede sig over det og han havde derfor svært ved at se sin søn i øj-
nene. Han vendte sig væk fra Mathias og imod resten af verden. En del af Mathias’ 
udfordring er, at han er på vej til at blive som sin far, idet han vender sig bort fra 
sin egen familie.

Poul-Erik er ikke til stede i scenariet og må heller ikke bruges i flashbacks. For-
holdet til ham bliver aldrig afklaret og det må Mathias lære at håndtere.
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Om Læsø
Læsø spiller en stor rolle i scenariet. 
Øens funktion er, at den giver mulighed 
for, at rollerne kan udvikle sig ved, at de 
er væk fra den hverdag, de er fanget i. 
Det vil sige, at de vigtigste træk er:

• Øen er isoleret og væk fra hverdagen

• Øen er tryg og velkendt for karakte-
rerne

• Øen er et frirum, som giver rollerne 
mulighed for at snakke om deres nu-
værende liv og fælles fortid.

Selve øens geografi og demografi præ-
senterer du for spillerne ved spilstart 
(der er stikord til det i spilstarts-arket). 
Men derudover er det tanken, at du og 
spillerne gør den til jeres ø i løbet af 
spillet. Hvis der er brug for et ekstra hus 
eller en gård, så opfind det eller hvis en 
særlig statue af en tyr ville passe ind 
på en ironisk måde, så står den på ka-
jen. Læsø i scenariet er grundlæggende 
en romantisk provinsskildring på godt 
og ondt. Der kan være hyggeligt, men 
ensomt. Velkendt, men klaustrofobisk. 
Fredfyldt, men med latente konflikter. 
Stemningen er vigtigere end akkurates-
sen i beskrivelserne, så undervejs har du 
og spillerne mulighed for at bygge jeres 
helt egen ø.

Læsø kort fortalt

Læsø er en ø med 1800 indbyggere. Den 
er ca. 20 km på langs og har tre byer:

• Vesterø, havnebyen hvor færgen læg-
ger til og hvor spilpersonerne bor

• Byrum, hvor kommunen ligger sam-
men med bl.a. skolen og plejecenteret

• Østerby Havneby, havnebyen hvor 
bl.a. fiskeindustrien ligger.

Hver af de tre byer har sin egen køb-
mand og diverse specialbutikker. Øen er 
velforsynet, priserne er bare lidt højere 
end på fastlandet på grund af transport-
omkostninger.

Øens hovederhverv er turisme og fiske-
ri, især jomfruhummere. Det betyder, at 
der er en del ufaglært arbejde i sommer-
perioden, hvor restauranter og butikker 
kører på fuld tryk og alle sommerhusene 
er belagt. Der er især mange nyrige nor-
ske turister. Der er en folkeskole på øen, 
men hvis man skal have en ungdoms-
uddannelse, skal man flytte fra øen som 
15-16-årig, fx på kostskole. Derfor er der 
mange ungarbejdere i serviceerhverve-
ne, men der er meget få i alderen 16-40 
år, der bor fast på øen. 

Udover byerne har øen meget flotte 
naturområder, bl.a. Rønnerne, som er et 
marskområde, og plantagen, som er et 
skovområde med masser af vildt. Der-
udover er der lange flotte sandstrande 
næsten hele vejen rundt om øen.

Om at bo på en ø

Færgeforbindelsen til øen sejler fra 
Frederikshavn og det tager ca. 1½ time 
at komme over. Øen er altså godt isole-
ret og reglerne er lidt anderledes. For 
eksempel har man 1½ times varsel, før 
politiet kommer og laver fartkontrol, 
og derfor bliver hastighedsgrænserne 
på vejene lidt mere vejledende. Ellers 
er kriminaliteten helt i bund. Det er fx 
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helt normalt ikke at låse sin bil, for hvad 
skulle man gøre med en stjålet bil på 
Læsø? 

Læsø er trygt. Det er ikke usædvane-
ligt, at et helt lokalområde ser sig som 
en slags ekstra forældre for børnene og 
børnene kan tidligt få ret frie rammer, 
fordi der altid er nogen, der lige har et 
øje på dem.

Læsø kører på Læsøtid. Det man ikke 
når i dag, det når man i morgen. Altså en 
aftale er selvfølgelig en aftale, men der 
er jo ingen grund til at stresse. 

Som øbo er man skeptisk over det ”der-
ovre”. Det er lidt uvedkommende, ikke så 
relevant i ens hverdag og folkene derov-
re er lidt underlige. Afhængig af kontek-

sten kan ”derovre” betyde Washington, 
Bruxelles, København, Frederikshavn 
eller Østerby på den anden side af øen. 
På øen er man per definition optaget af 
sit lokalmiljø, og i lokalpolitik kan der 
godt blive gået til stålet. Øboerne har 
også et ry for at være ret stædige, hvilket 
ofte manifesterer sig i intense konflikter, 
blandt andet en 20 år lang kamp om, 
hvilke bi-racer der må være på Læsø 
(kaldet ”Bi-krigen på Læsø”). På øen 
kender alle hinanden og der er meget få 
hemmeligheder. Selvom man ikke kan 
lide alle, så passer man dog på hinanden 
og giver plads til hinanden.

Om sommeren er øen fyldt med turister, 
men vinter på Læsø er en isoleret affære, 
især hvis færgen ikke kan sejle på grund 
af vejr og vind.
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At spillede scenariet
Scenariet er langsomt og dvælende og 
skal ikke klippes for hurtigt. Der er fire 
slags scener:

• Samtalescener, hvor alle tre mænd 
er til stede. Her fordøjer rollerne de 
udviklinger, som de hver for sig slås 
med og deres fælles konflikter bliver 
udspillet. Her kan der godt komme 
noget stilhed, men det er ok – spillet 
foregår meget ind i karaktererne.

• Flashbackscener, hvor de mindes 
gamle dage. De scener handler især 
om venskab og det, de havde sammen 
før. De skal klippes, når samtalen går 
i stå.

• Scener med bipersoner til stede, hvor 
historier eller kroge bliver aktiveret. 
Disse scener skal ikke vare for længe. 
Pointen er at bruge bipersoner til at 
prikke til spilpersonerne og så lade 
dem fordøje det sammen bagefter.

• Lokationsscener. Hvis du eller spiller-
ne har brug for at spille en ekstra sce-
ne, så er der vedlagt en oversigt over 
seks forskellige lokationer på øen, 
som kan inspirere til spil og setting. 
Scenerne kan sættes ind nårsomhelst, 
men jeg har skrevet nogle forslag til 
timing i gennemgangen af de obliga-
toriske scener.

De første scener er ret scriptede for at 
give spillerne mulighed for at etablere 
rollerne. Når det er gjort, bliver der stør-
re mulighed for at udvælge scener for at 
fokusere på særlige udviklinger.

Lad endelig spillerne ønske scener, hvis 

der er noget særligt, de gerne vil lede 
spillet henimod.

Enkelte af scenerne har en fast mission 
for rollerne - fx at Ole gerne vil diskutere 
det job, han ikke fik på grund af Mathias. 
Her er det vigtigt at spillerne bliver in-
strueret helt klart inden scenens starter.

At cutte samtalescener

Fordi der er meget stille følelsesspil, kan 
det i praksis være lidt svært at se, om 
spillerne er færdige med samtalesce-
nerne. I kan aftale, at spillerne giver et 
signal, når de er færdig med en scene, fx 
ved at spilleren læner sig tilbage i stolen 
eller lægger en kuglepen på bordet, så 
du bedre kan fornemme, hvor spillerne 
er henne.

Om hemmeligheder

Der er en række små og store hemme-
ligheder i rollerne (fx Oles alkohol, Pers 
søn etc.), men det gør ikke noget, at de 
andre spillere finder ud af det, inden 
rollerne gør. Tværtimod kan det gøre det 
nemmere for spillerne at iscenesætte 
de fede situationer. Hvis det er svært at 
bringe frem for en af spillerne, så kan du 
fx sætte en monolog-scene, hvor spille-
ren taler om hemmeligheden, hvorefter 
de andre spillere lettere kan lave oplæg 
hertil.

Spillederredskaber og  
hvordan du kan bruge dem

Når du fornemmer, at der skal prikkes til 
nogle diskussioner, har du her en række 
redskaber, som du kan bruge på passen-
de tidspunkter.
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• Bipersonerne kan dukke op – lad dem 
dog ikke blive for længe i de enkelte 
scener.

• Pers forældre kan bruges til at tale 
om forventninger til rollen som for-
ælder

• Katrine og Søren (se bipersoner) kan 
vise, at der er plads til alle på øen, 
også folk med lidt rod i privatlivet

• Ægtefællerne og ekskæresten kan 
ringe eller SMSe på passende (og 
upassende) tidspunkter. De tre mænd 
har både preview slået til eller ens 
telefoner, så en af de andre roller kan 
komme til at se en SMS, der er sendt 
til en anden

• Flere flashback-scener end de plan-
lagte for at genbesøge nogle af de 
gamle konflikter.

• Spiller- og spillederønskede scener. 
Scenariet er vedlagt en oversigt over 
steder på øen og bipersoner, som du 
kan lægge frem på bordet. Hvis du 
eller spillerne har en idé til en scene, 
kan den hurtigt sættes op ud fra det.

Køn i scenariet 
 – de kvindelige biroller

Rollerne er alle mænd, der opfører sig 
lettere selvdestruktivt. Kvinderne i sce-
nariet står i modsætning til de tre mænd 
– de er generelt set stærke, målrettede 
og direkte. Det er ret vigtigt, at de kvin-
delige biroller stiller krav til de mandlige 
hovedroller og ikke lader sig koste rundt 
med. Bipersonen Katrine kan være en 
romantisk interesse, men hun gider ikke 
være lommepsykolog for en indestængt 

knudemand. Pers ekskæreste Louise 
kylede ham ud, fordi hun gennemskuede 
ham bedre, end han selv kan. Mathias’ 
kone er utilfreds med sin mand af gode 
grunde. Oles kone Johanne har en de-
pression, men hun affinder sig ikke bare 
med Ole. Pointen er, at de tre roller ikke 
skal slippe af sted med at lade andre løse 
deres problemer – det er netop deres 
egen opførsel, som har ført til, at deres 
omgivelser begynder at stille krav til 
dem.

Af dramatiske årsager skal det være 
op til spillerne, om deres roller går fra 
deres kone, så helt konkret vil kvinderne 
ikke tage initiativ til en skilsmisse inden 
for scenariets rammer.

Om handlinger og konsekvenser

Scenariet handler om, at rollerne skal 
forholde sig til deres egen situation. Men 
det næste skridt er at handle ud fra det 
første valg. Det behøver ikke at ske, men 
scenariet kan fx godt rumme, at en af 
rollerne ringer til sin chef og siger op i 
løbet af kajfesten.

At flytte til Læsø

En del af scenariets udvikling er, at Læsø 
ændrer betydning for de tre roller. Der 
er en forbindelse, der forsvinder, når 
Poul-Erik dør. De har alle tre muligheder 
for at blive på øen. Mathias kan overtage 
købmandsbutikken og der er en stilling 
som bosætningskonsulent, som Ole eller 
Per kan byde ind på. Det er ikke noget, 
som rollerne behøver at træffe beslut-
ning om lige her og nu, men muligheden 
lurer i løbet af scenariet.
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Scenekatalog
Den første del af scenekataloget består af de obligatoriske scener, struktureret om-
kring de 7 dage, hvor mændene er på Læsø. Den anden del består af inspiration og 
idéer til ekstra scener, hvis du eller spillerne vil køre nogle flere scener. Den tredje 
del er en oversigt over bipersoner, som du kan anvende, hvis der er brug for at pres-
se lidt ekstra til udviklingen i scenariet.

Scenariets forløb  
og obligatoriske scener
Mandag

Scene: Læsø-Færgen.

Formål: At introducere karaktererne for 
hinanden.

Forløb: Per og Ole møder hinanden på 
landgangsbroen på vej til færgen. Efter 
de har talt lidt sammen, bliver de gennet 
igennem billetkontrollen og ind på fær-
gen.

Mathias parkerer sin bil på bildækket og 
støder til de to andre oppe i caféteriet.

Efter et passende tidsrum sejler fær-
gen og kaptajnen byder velkommen på 
dansk og tysk. Derefter bliver mikrofo-
nen givet videre til øens bosætningskon-
sulent, som siger noget i retning af:

”Velkommen til Læsø. Mit navn er Susan 
og jeg er øens bosætningskonsulent. 
Hvis I bliver nysgerrige på øen i løbet af 
jeres ferie, så kan I tage kontakt til mig 
– Læsø er et vidunderligt sted at bo og 
jeg kan hjælpe med at formidle arbejde, 
bolig og få jer godt i gang i vores mange, 
dejlige lokalmiljøer. Jeg står nede ved 
landgangsbroen hele overfarten og ellers 
kan I få fat på mig igennem kommunen. 

På lørdag er der havnefesten i Vesterø. 
Her siger vi, at øen kalder sine børn 
hjem, så der er masser af mulighed for 
at snakke med folk, der er vokset op på 
Læsø. Ha’ en rigtig god ferie!”

Klip scenen, når alle har fået snakket lidt 
om almindeligheder og spillerne begyn-
der at have følt sig lidt ind på rollerne.

Sceneinstruktion: Scenen handler om at 
lade de tre mænd lige tale sig ind på hin-
anden. Giv dem gerne god tid sammen til 
at prøve at finde ting at tale om.

Scene: Købmandsbutikken

Formål: Bringe Læsø ind i samtalen. 
Etablere Købmandsbutikken. Starte for-
ventningspresset på Mathias.

Forløb: De kører til sommerhuset i Ma-
thias’ Tesla. Her kan der sættes en god 
stemning med beskrivelse af øen og dens 
indbyggere.

Lad Oles spiller beskrive sine forældres 
sommerhus.

Kort efter de er trådt ind i sommerhu-
set, skal de til købmandsbutikken for at 
handle. Der genkender personalet dem 
og Mathias får kram og kondolencer. 
Personalet (Astrid på 55 år og Morten på 
15) roser Poul-Erik i overstrømmende 
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vendinger. De spørger, om Mathias kom-
mer hjem til øen, nu hvor købmandsbu-
tikken er en del af boet. Astrid bemær-
ker, at hvis det ikke var for Poul-Erik, så 
ville de jo nok aldrig se de tre heroppe.

Sceneinstruktion: I denne scene etable-
res både konflikterne om Poul-Erik og 
presset på Mathias for at overtage køb-
mandsbutikken.

Scene: Besøg i sommerhuset

Formål: At introducere Pers forældre 
som modvægt til især Per. “Tease” mulig-
hederne på øen i form af en ledig stilling 
og singlekvinder på Læsø.

Forløb: Det banker på døren til sommer-
huset og i døren melder Pers forældre 

Ingrid og Niels sig. De ville bare komme 
forbi og hilse på, nu alle tre mænd er på 
øen. De er relativt direkte i deres spørgs-
mål og undgår ikke at nævne alle de 
søde ledige piger på øen, blandt andet 
Katrine. De siger, at bosætningskonsu-
lenten Susan snart flytter igen, hvilket 
betyder, at hendes stilling bliver ledig, 
og den kunne en rask ung mand som Per 
eller Ole jo godt få. De nævner ikke Pers 
søn Olav, hvis ikke Per gør.

Endelig spørger de især Ole, hvordan det 
går med konen. Lad dem gerne stille lidt 
for mange spørgsmål.

Sceneinstruktion: Scenen skal introduce-
re Katrine som en konflikt mellem Ole og 
Per. Derudover skal det etableres, at den 
snart ledige stilling som bosætningskon-
sulent på øen er en mulighed.

Scene: Gåtur på stranden

Formål: Mathias og Ole får etableret de-
res konflikter.

Forløb: Instruér begge spillere om, at 
denne scene skal handle om arbejde. 
Instruér Ole i, at han i løbet af denne 
scene skal udfordre Mathias omkring det 
ønskejob, han aldrig fik, fordi Mathias 
anbefalede en anden. 

Scenen foregår i langsomt trav langs en 
øde del af stranden. Per er ved at lave 
aftensmad, mens de to traver og snakker.

Sceneinstruktion: Scenen må gerne slut-
te med uenighed. Formålet er at etablere 
Oles mindreværdskompleks og proble-
mer med arbejdet. Konflikten skal ikke 
afrundes, men etableres, så cut gerne 
scenen lidt hurtigt.
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Tirsdag-onsdag

Scene: Bageren og de to svigersønner

Formål: Etablere rollernes konflikt om 
forholdet til Læsø.

Forløb: Fortæl Pers spiller, at han i løbet 
af denne scene skal fortælle de andre, 
hvordan han har det med historien om 
Katrine for 20 år siden.

Scenen foregår på havnen i Vesterø, hvor 
Ole og Per er nede for at hente mor-
genbrød. Ekspedienten hos bageren er 
Katrines mor. Hun muntrer sig over, at 
hendes to potentielle svigersønner kom-
mer forbi og spørger til, hvordan det går. 
Herefter taler Ole og Per på vejen hjem.

Sceneinstruktion: Scenen behøver ikke 
tage så lang tid, men det er afhængigt af, 
hvordan de to spillere reagerer. Scenen 
udgør eskaleringen af historien med 
Katrine. Den skal klippes, mens de er 
uenige.

Scene: Flashback: Øretæver i luften

Formål: At give rollerne plads til at drøf-
te, hvad venskab egentlig er.

Forløb: Instruér Ole i, at han i denne sce-
ne er stiktosset på de andre.

Flashback til da rollerne var 14 år gam-
le. Ole har fået nogle øretæver af en 
flok fyre fra Frederikshavn. Mathias og 
Per var der også, men de stak af, da det 
trak op til slagsmål. Ole er blevet lappet 
sammen hjemme hos Poul-Erik og nu 
sidder han alene nede ved stranden, da 
de to andre kommer krybende skamful-
de tilbage.

Sceneinstruktion: De skal komme op 
at skændes rigtigt. Scenen handler om 
venskab og skal klippes, når de er tilpas 
utilfredse med hinanden.

Hvis nogen ønsker det, så er dette et godt 
tidspunkt til valgfrie lokationsscener.

Scene: Testamentet

Formål: Aktivere konflikt omkring Poul-
Erik. Eskalere Mathias’ historie om køb-
manden.

Forløb: Mathias og de to andre mødes 
hos øens advokat. Advokaten åbner te-
stamentet.

I testamentet står, at Poul-Erik efterlader 
alt til Mathias. Poul-Eriks sidste ønske er, 
at Mathias driver købmanden videre. Ad-
vokaten bemærker, at der går noget tid 
med at afsluttet boet, så Mathias kan jo 
tænke lidt over det. Advokaten bemær-
ker også, at han ikke regner med at se 
nogle af de tre, efter boet er afsluttet, for 
hvorfor skulle de komme til Læsø.

I løbet af scenen modtager Per en SMS 
fra Louise, som spørger, om han ikke kan 
hente Olav tidligere og om han har tænkt 
på det med en 9-5 ordning. En af de to 
andre ser SMS’en, enten fordi de tre har 
ens telefoner eller fordi telefonen viser 
SMS’en på låseskærmen.

Sceneinstruktion: Scenen handler om at 
eskalere forventningspresset på Mathias 
og åbne op for Pers situation med Olav.

Scene: Restaurantbesøg

Formål: Give rollerne tid til at fordøje de 
sidste par oplevelser.
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Forløb: Rollerne har besluttet sig for 
at tage til Østerby og prøve en af øens 
fiskerestauranter. Tjeneren er Katrine. 
Mellem bestillingerne og serveringerne 
tager Katrine sig god tid til at snakke 
med de gamle venner. Katrine er fra-
skilt med 2 børn og bor ved siden af sin 
eksmand i Østerby. Hun er venlig, men 
bestemt og synes tydeligvis, at mændene 
på øen er nogle skvat. I løbet af scenen 
ringer Johanne til Ole for at spørge om 
noget praktisk til fredag, fx hvor de skal 
bo. I løbet af samtalen beder hun hele 
tiden Ole om at bestemme. 

Sceneinstruktion: Dette er en kombi-
neret tale- og biperson-scene. Det er 
vigtigt, at rollerne får god tid sammen, 
men hvis samtalen går i stå, så lad Ka-
trine komme forbi med næste ret. Sce-
nen eskalerer konflikten om Katrine og 
presser Ole i forhold til hans potentielle 
skilsmisse. Klip scenen, når mændenes 
samtale virker overstået – der skal være 
god tid til at de kan være sammen.

Scene: Værtshuset

Formål: At give rollerne mulighed for 
at snakke sammen under indflydelse af 
alkohol.

Forløb: Rollerne sætter sig på et værts-
hus af det pureste brunt ved havnen i 
Vesterø. Folk hilser på dem, men lader 
dem ellers være for sig selv.

Da Ole ser på sin telefon, tikker der et af-
slag på en stilling ind. Spørg Oles spiller, 
hvad det får ham til at tænke om Mathi-
as.

I løbet af scenen ringer Olav for at spør-
ge, hvornår han ser sin far næste gang. 

Herefter overtager Louise telefonen og 
siger, at Per snart må bestemme sig ift. 
deleordning.

Lad rollerne kort efterbehandle eventu-
elle begivenheder og klip så.

Sceneinstruktion: Lad gerne scenen køre 
lidt længe. Scenen kan også udgøre kul-
minationen på fortællingen om venskab 
og Oles job.

Scene: Flashback: Den sidste aften

Formål: Give en referenceramme og 
længsel efter det-der-var.

Forløb: Dette er en flashback-scene. 
Start med at spørge hver spiller om, 
hvad vedkommendes rolle var optaget af 
for 10 år siden. Sæt derefter scenen. Den 
foregår på et værtshus i København 10 
år tidligere. Udpeg én af spillerne til at 
være den, der ankommer til stedet som 
den første. De to andre ankommer deref-
ter én ad gangen.

Sceneinstruktion: Scenen skal etable-
re det forhold, de havde tidligere. Hvis 
samtalen ikke glider, må du gerne skub-
be lidt til spillerne ved at bede tale om, 
hvordan det går med familierne eller 
arbejdet. Scenen skal etablere historien 
om, hvad venskab er.

Hvis nogen ønsker det, så er dette et godt 
tidspunkt til valgfrie lokationsscener.

Torsdag

Scene: Begravelsen

Formål: Vise konflikterne omkring Poul-
Erik.
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Forløb: Mathias’ kone og børn er kom-
met over om morgenen og Mathias har 
hentet dem ved færgen. Nu sidder de tre 
mænd på første række i en stopfyldt kir-
ke – så fyldt, at der står folk ude foran.

Kør en række indre monologer, hvor du 
på skift spørger de tre roller om, hvad 
de husker om Poul-Erik. Når de har talt, 
så fortæl, at præsten afslutter sin prædi-
ken og de sammen rejser sig for at bære 
kisten ud sammen med tre lokale. Dvæl 
evt. lidt ved scenen, hvor rustvognen 
kører væk.

Præsten prædiker om Læsø som et trygt 
og godt sted pga. Poul-Erik. Et sted at 
vende tilbage til.

Mathias’ kone Signe hilser på de to an-
dre ude foran kirken. Hun kritiserer 2-3 
ting ved Mathias, fx tøj og ansigtsudtryk.

Sceneinstruktion. Det er en følelsesmæs-
sig tung scene, så lad den tage lidt tid. 
Hvis der er brug for det, så kan præstens 
prædiken bruges til at prikke lidt til fx 
Mathias, men du behøver ikke at spille 
prædiken, hvis der ikke er grund til det.

Scene: Gravøllet

Formål: Give afløb for følelserne fra be-
gravelsen. Lade Ole drikke sig fuld.

Forløb: Gravøllet holdes på Storkroen, 
hvor der også er turister, minigolf og 
andet. Gravøllet er i et separat lokale. Du 
kan sende bipersoner ind, hvis der er 
brug for det – alle er til stede. Hvis ikke 
Mathias’ kone Signe blev etableret i sid-
ste scene, så er der en chance til.

I løbet af gravøllet konfronterer lokale 

(fx Søren) direkte Per og Ole med mulig-
heden for at blive bosætningskonsulent 
på øen.

I løbet af gravøllet eller i en scene her-
omkring konfronterer Astrid fra køb-
mandsbutikken Mathias med, at de er 
nødt til at vide, hvad han vil. Skal bu-
tikken lukke eller vil han overtage den? 
Dette er kulminationen på købmands-hi-
storien.

I løbet af scenen tager Signe og børnene 
afsked og tager færgen tilbage til Frede-
rikshavn.

Sceneinstruktion: Scenen kan gå i alle 
retninger. Lad spillerne styre flowet – 
men hvis ikke Oles spiller selv lægger op 
til, at Ole drikker godt til, så kan lokale 
komme forbi og give omgange.

Fredag

Scene: Et besøg til Ole

Formål: Vise Oles familie og give plads 
til, at han kan spille sin familiesituation 
ud

Forløb: Oles familie skal hentes ved 
færgen. De står og vinker, når færgen 
kommer ind. De mødes nedenfor færgen. 
Johanne gør generelt præcist som Ole 
gerne vil have og spørger ofte til, hvad 
han synes.

Sceneinstruktion: Denne scene kan 
sagtens være kort. Det drejer sig om at 
etablere problemet.

Valgfrie scener

Resten af fredagen handler om at sætte 
alt op til kajfesten. Det betyder, at hvis 
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spillerne eller du har noget, der skal i 
spil eller en konflikt, der skal være sat 
op rigtigt, så er der mulighed for det her. 
Men hvis ikke, så kan du godt gå direkte 
til lørdagen.

Lørdag

Henover lørdagen foregår kajfesten. Den 
svarer til en byfest. Alle er i byen – hele 
øen og havnen er stopfyldt med lyst-
både. Alle, der er vokset op på øen, er 
samlet. Festen starter kl. 09:00 om mor-
genen med morgenmad i teltene. Deref-
ter er der arrangementer for børnene og 
barnlige sjæle – jonglører og musikind-
slag. I løbet af aftenen bliver der serveret 
mad og det går over i generel druk og 
irsk folkemusik.

Dagen er sidste chance for at vende ting 
og lave aftaler mellem rollerne. Enten 
kan det hele koges ned til én begivenhed 
eller du kan krydsklippe mellem flere 
samtaler, hvor rollerne taler sammen 
to-og-to. Lad scenerne vare så lang tid, at 
alle bliver tilfredse med det sted, deres 
rolle ender. Brug eventuelt bipersoner 
til at bringe nogle af trådene fra tidligere 
op – fx købmandsbutikken eller den ledi-
ge stilling som bosætningskonsulent.

Scenariets klimaks kan både være et 
kæmpe skænderi, gruppekram eller 
halvstive mænd, der slæber sig selv i 
seng.

Søndag

Scene: Læsø-færgen revisited.

Forløb: De måske tømmermændspla-
gede mænd sidder sammen på færgen. 
Oles familie sidder lidt derfra, hvis den 
ikke er taget hjem tidligere.

Rollerne har mulighed for at vende 
dagen inden. Når timingen passer, så 
hører man bosætningskonsulenten igen: 
”Mit navn er Susan og jeg er øens bosæt-
ningskonsulent. Jeg håber I har haft en 
vidunderlig ferie på Læsø og måske er 
blevet nysgerrig på ø-livet? I kan altid 
tage kontakt til mig – det er et vidunder-
ligt sted at bo og jeg kan hjælpe med at 
formidle arbejde, bolig og få jer godt i 
gang i vores mange, dejlige lokalmiljøer. 
Jeg står nede ved landgangsbroen hele 
overfarten og ellers kan I få fat på mig 
igennem kommunen. Ha’ en fortsat god 
ferie”.
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Valgfrie scener
Disse scener kan du sætte undervejs ef-
ter behov. Formålet med dem skal være 
at prikke til karakterernes udvikling.

Monolog-/interviewscener

Øens Børn handler om, at roller, der ikke 
er gode til at snakke om dem selv, skal 
hen imod at snakke om dem selv. Hvis 
du oplever, at nogle spillere har svært 
ved at få dem selv i spil, så kan du sætte 
nogle monolog- eller interviewscener 
op. Dette er korte sekvenser, hvor roller-
nes indre monolog kan dels lade spiller-
ne sætte ord på overvejelser og dels give 
medspillerne nogle ting at spille opad. 
Disse scener skal ikke vare for længe. Du 
kan følge det indledende spørgsmål op 
med et par opfølgningsspørgsmål, men 
lad det ikke trække ud.

Eksempel på spørgsmål:

• Ole, beskriv en aften derhjemme.

• Ole, hvad tror du dine børn vil synes 
om dig, når de bliver teenagere?

• Ole, fortæl om den første måned du 
var sammen med Johanne.

• Per, fortæl om Louise?

• Per, hvorfor skiftede du arbejde sidst?

• Per, hvor er du henne om 10 år?

• Mathias, hvordan reagerede Poul-Erik 
på din mors død?

• Mathias, hvordan foregår det, når du 
ser dine børn i hverdagene?

• Mathias, hvad ville du gøre, hvis du 
ikke havde dit arbejde?

• Mathias, hvordan mødte du Signe?

En-til-en-scener

De fleste af de obligatoriske scener er 
med alle tre mænd, men undervejs kan 
det give fin mening at sætte nogle sce-
ner, hvor det kun er to af mændene, der 
er til stede – fx hvis de skal snakke om 
den tredje. Hvis en af rollerne har haft 
en markant begivenhed eller markant 
scene, så kan de to andre fordøje den 
sammen. Derudover kan de bruges til at 
have en mere intim samtale. Fx:

• Ole og Mathias om arbejde og karrie-
re

• Mathias og Per om at være kørt fast

• Per og Ole om familie og børn.

Disse muligheder er også beskrevet i det 
bilag, spillerne får, så de selv kan ønske 
samtalerne.

Lokationsscener
Lokationsscenerne er frivillige scener, 
som du eller spillerne kan sætte for at 
drive en af historierne frem. De hedder 
lokationsscener, fordi de fx kan foregå et 
sted af de steder, som er beskrevet her-
under og som spillerne også præsente-
res for. Lokationerne kan sætte en stem-
ning, ligesom stedernes små historier 
også kan igangsætte samtalen.

Lokationerne er beskrevet på modsatte 
side og i et bilag, du kan ligge frem til 
bordet til fælles inspiration.
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Rønnerne

Fladt marskområde. Saltholdige depoter 
og enkelte kampesten, som blev bragt til 
øen under sidste istid.

Rønnerne er helt fladt. Når man er alene 
derude, så er man vitterligt alene. Der 
er intet gemt eller glemt. Som barn eller 
ung på øen kunne man tage herud, når 
der var behov for bare at være helt væk 
fra det hele.

Vesterø Havn

Lystbådehavn med turister fra alle de 
skandinaviske lande.

Som fastboende mødte man hver som-
mer teenagedøtre, som forældrene hav-
de slæbt langt væk på ferie. På havnen 
i Vesterø kunne man møde Laura fra 
Slagelse, Ditte fra Silkeborg og Caroline 
fra København og det kom der mange 
sommerforelskelser ud af.

Plantagen

Skovområde. Tæt bevoksning med 
skovstier og masser af vildt.

Plantagen er det perfekte legeområde. 
Sort og med masser af gemmesteder og 
hemmelige lysninger, som kun børnene 
kender. Hvis man kunne lide at konkur-
rere i findelege, løb eller klatring, så var 
plantagen en bedre legeplads end hav-
nens stativer og rutschebaner.

Den Gamle Gård

En gammel gård med tangtag, som turi-
sterne besøger. Der er foredrag fra lokale 
klædt i gammeldags Læsø-dragter.

På museumsgården kunne man få arbej-
de om sommeren. Der var rundvisninger, 
mulighed for at optræde i hyrdekostume 
og arbejde i det lille cafeteria, som ligger 
i tilknytning til gården.

Stranden

Læsøs strande er lange og hvide. Nogle 
steder er de fyldt med turister, andre 
steder er de mennesketomme og øde.

Det er ved stranden, I kunne sidde og 
drikke en øl, lige tilpas så langt væk, at 
ingen kunne se det. Her kunne I sidde 
stille og kigge ud i distancen, eller grine 
så højlydt som I ville, uden at nogen blev 
forstyrret.

Købmandsbutikken

Købmandsbutikken er tæt pakket med 
hylder. Der snakkes og hygges i gangene 
og med personalet, og serviceniveauet er 
helt i top, for kunderne er jo ens venner.

I købmandsbutikken tronede Poul-Erik 
op – alle kendte ham og han kendte alle. 
Intet problem var for småt til at blive 
vendt og fikset.





Bilag A: Opstart

Herunder en punktvis oversigt over, hvad du skal huske at sige og gøre, når scenariet skal starter. 
• Introducér genren og grundidéen: Det er mavespil, som handler om følelser og fornemmelser. Der 

er mulighed for udvikling og forløsning i løbet af scenariet, men det kan også ende uforløst.
• Grundstenen er rollernes udvikling, så grib mulighederne.
• Vi skal hjælpe hinanden med at fortælle hver rolles historie, så giv det gas med fede oplæg til hin-

anden. 

Om Læsø
• Det tager 1½ time at komme over – Læsø er et ø-samfund på godt og skidt. 
• Tre byer - Vesterø, Østerby og Byrum. Læg evt. bilag E med kortet over Læsø på bordet
• ”Derovre” kan betyde Washington, Bruxelles, København, Frederikshavn eller Østerby afhængig af 

kontekst. Folk ”derovre” er underlige.
• 1800 indbyggere og 20 km på tværs.
• Læsø-tid, men man overholder aftaler
• Intense konflikter, men man er kun hinanden til at passe på hinanden.
• Udover de ting, der nævnt, så bygger vi øen sammen. 
• Tænk romantiseret provinsstemning og lidt udenfor lovs land og ret.

Rollerne
• De tre roller er vokset op sammen på Læsø med base i Vesterø – en af dem dog kun om sommeren
• Som 15-16 årig flytter man fra Læsø for at læse videre. Herefter er deres liv gået slag i slag.
• For 10 år siden holdt de op med at se hinanden og samtidig holdt de op med at tage til Læsø af 

forskellige årsager.
• Deres liv har formet sig efter de samme spor de sidste 15 år, men de er ikke et godt sted. 

Handlingsmæssigt
• En af rollernes far er død. Han var reservefar for de to andre.
• De bliver inviteret til hans begravelse. En af rollerne har et sommerhus og den tredje foreslår, at de 

bliver der til kajfesten
• Scenariet kommer til at løbe fra mandag til søndag i juli, hvor der er begravelsen om torsdagen og 

kajfesten om lørdagen.
• Undervejs kommer familien fra to af rollerne på besøg

Scener og spillestil
• Det er et langsomt stemningsscenarie, hvor meget af handlingen sker inde i rollerne.
• Det er roller, som har det svært ved at tale om ting - men det skal de træne i løbet af scenariet
• Når vi har samtalescener, så kan vi aftale, at I giver signal, når I hver for sig er færdige med scenen, 

fx læner jer tilbage i stolen eller ligger en kuglepen på bordet.
• I er meget velkomne til at ønske scener eller situationer.
• Enkelte scener har meget direkte instruktioner - ”I skal snakke om dette”

Fordel roller
• Læg rollerne på bordet og knyt nogle ord til hver af dem

• Mathias – succesrig forretningsmand. Det er hans far, der er død
• Ole – familiemand.
• Per – en fri fugl.

• Fordel rollerne selv eller spørg spillerne om de vil type- eller modcastes
• Forklar, at ikke alle detaljer i teksterne er vigtige. Det lange tekststykke er også for at give et ind-

tryk af rollen.
• Giv spillerne god tid til at læse, svar på spørgsmål
• Læg bilagene med lokationsscener frem på border og forklar, at det er lokationer til inspiration, 

hvis man vil sætte nogle scener i løbet af scenariet.
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Bilag B, flowchart

Skemaet herunder viser de obligatoriske scener og seks af hovedhistorierne i sammenhæng. De seks 
historier bliver etableret og eskaleret i forskellige tempi.

Skemaet viser status ved starten af scenariet, men hvis spillerne forløser en konflikt ret hurtigt, så 
behøver den ikke indgå efterfølgende. Det er mest en hjælp til at overskue, hvornår der kommer noget, 
som skubber en konflikt lidt videre.

Historier

Sc
en

er



Bilag C: Sceneoversigt

Mandag
• Scene: Læsø-Færgen.
• Scene: Købmandsbutikken
• Scene: Besøg i sommerhuset
• Scene: Gåtur på stranden

Tirsdag-onsdag
• Scene: Bageren og de to svigersønner
• Scene: Flashback: Øretæver i luften
• Evt. valgfrie scener
• Scene: Testamentet
• Scene: Restaurantbesøg
• Scene: Værtshuset
• Scene: Flashback: Den sidste aften
• Evt. valgfrie scener

Torsdag
• Scene: Begravelsen
• Scene: Gravøllet

Fredag
• Scene: Et besøg til Ole
• Evt. valgfrie scener

Lørdag
• Kajfesten

Søndag
• Scene: Læsø-færgen revisited.





Bilag D, lokationer

Rønnerne
Fladt marskområde. Saltholdige depoter og enkelte kampesten, som blev bragt til øen 
under sidste istid.
Rønnerne er helt fladt. Når man er alene derude, så er man vitterligt alene. Der er intet 
gemt eller glemt. Som barn eller ung på øen kunne man tage herud, når der var behov 
for bare at være helt væk fra det hele.

Vesterø Havn
Lystbådehavn med turister fra alle de skandinaviske lande.
Som fastboende mødte man hver sommer teenagedøtre, som forældrene havde slæbt 
langt væk på ferie. På havnen i Vesterø kunne man møde Laura fra Slagelse, Ditte fra 
Silkeborg og Caroline fra København og det kom der mange sommerforelskelser ud af.

Plantagen
Skovområde. Tæt bevoksning med skovstier og masser af vildt.
Plantagen er det perfekte legeområde. Sort og med masser af gemmesteder og hemme-
lige lysninger, som kun børnene kender. Hvis man kunne lide at konkurrere i findelege, 
løb eller klatring, så var plantagen en bedre legeplads end havnens stativer og rutsche-
baner.

Den Gamle Gård
En gammel gård med tangtag, som turisterne besøger. Der er foredrag fra lokale klædt i 
gammeldags Læsø-dragter.
På museumsgården kunne man få arbejde om sommeren. Der var rundvisninger, mu-
lighed for at optræde i hyrdekostume og arbejde i det lille cafeteria, som ligger i tilknyt-
ning til gården.

Stranden
Læsøs strande er lange og hvide. Nogle steder er de fyldt med turister, andre steder er 
de mennesketomme og øde.
Det er ved stranden, I kunne sidde og drikke en øl, lige tilpas så langt væk, at ingen 
kunne se det. Her kunne I sidde stille og kigge ud i distancen, eller grine så højlydt som I 
ville, uden at nogen blev forstyrret.

Købmandsbutikken
Købmandsbutikken er tæt pakket med hylder. Der snakkes og hygges i gangene og med 
personalet, og serviceniveauet er helt i top, for kunderne er jo ens venner.
I købmandsbutikken tronede Poul-Erik op – alle kendte ham og han kendte alle. Intet 
problem var for småt til at blive vendt og fikset.





Bilag E: Kort over Læsø





Mathias
Karrierehajen

Om at læse rollen
Denne rolle består af to dele – først et længere tekststykke, som du kan læse igen-
nem en eller to gange og bruge som inspiration til, hvordan du vil spille Mathias. 
Det er ret langt, men det er ikke meningen, at du skal huske alle detaljer – pointen 
er, at du bruger teksten til at få et indtryk af, hvem rollen er, og derfra kan du bygge 
din egen version af ham.

Den anden del er en enkelt side, hvor der står de informationer, som er vigtige at 
huske. Den kan bruges som referenceark i løbet af scenariet. Der står også nogle 
spørgsmål, som du kan bruge til at udbygge rollen.

Hunde jager biler. Men har du nogensinde tænkt over, hvad en 
hund ville gøre med en bil, hvis den faktisk kunne fange den?
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Digitaluret rammer 21:00, da Mathias 
får kastet et blik på det. Igen. Tilbuddet 
til kunden er endelig færdigt. De skal nok 
vinde. Mathias er helt tryg, tilbuddet er 
præcist, som kunden gerne vil have det. 
Og kunden bliver glad, fordi kunder ikke 
ved, hvad de har brug for. De ved kun, 
hvad de vil betale for. Deres rolle er også 
at betale – og Mathias’ rolle er at kradse 
penge ind for så lidt arbejde som muligt. 
Det bliver en velbetalt lorteindsats, de 
skal levere denne gang. Bossen bliver glad 
og det lugter af julebonus til alle. 

Og lort. Det lugter også lidt af lort.

Mathias er vicedirektør i SMITH Consul-
ting Group, som er en lobbyvirksomhed. 
Han bor i et rækkehus i Virum nord for 
København med sin kone Signe og to 
børn, Anton og Frederikke. Mathias har 
succes og er dygtig. Det er nogle år si-
den, at årslønnen ramte de syv cifre. Fa-
milien er tryg. Børnene er søde. Signe er 
fantastisk. Mathias mangler intet – ikke 
noget overhovedet.

Mathias afslutter MUS-samtalen med en 
ung, talentfuld medarbejder, som han i 
en time ikke har tiltalt ved fornavn, fordi 
Mathias ikke kan huske, om det er Mads 
eller Martin eller Maximillian eller hvad 
fa’en folk hedder nu om dage. Mathias 
prøver at tage fyrens problemer med 
work-life-balance alvorligt, men ærligt 
talt, hvad er det fyren piver over? Sidste 
gang Mathias havde overskud til at lytte 
til fremmede menneskers dagligdagsbrok 
var dengang, da han hjalp til i sin fars 
købmandsbutik på Læsø.

Mathias voksede op på Læsø, hvor han 
boede indtil gymnasiet kaldte og han 

måtte flytte på kostskole i Viborg. Det 
var en god tid på øen. Med vennerne 
Ole og Per udgjorde han ”tre-banden 
fra Vesterø” om sommeren. Mathias’ far 
hedder Poul-Erik og er købmand i Veste-
rø. Poul-Erik var også en reservefar for 
de to andre, selvom Oles forældre boede 
i Aalborg, og han kun var på øen i feri-
erne. Mathias’ mor døde for 20 år siden. 
Men Mathias fik aldrig nogen reservefor-
ælder.

Mathias lagde røret på efter endnu en 
lang snak med far. De ringede sammen 
den første søndag i hver måned kl. 19. 
Mathias havde vænnet sig til at komme 
igennem farens lange monolog om stort 
og småt fra øen, om ditten-datten som 
havde gjort det-og-det. Engang havde 
Mathias også prøvet at fortælle lidt om 
sit liv, men det blev akavet, da den gamle 
blev ved med at skifte emne. Poul-Erik 
spurgte ofte til Ole og Per. Nu om dage 
vidste Mathias ikke meget mere end hvad 
der stod på Facebook og LinkedIn. Men 
det gav da en idé, hvilket var nok til at 
holde samtalen med faderen kørende. Per 
havde skiftet job igen i følge hans opslag 
”Tak for rejsen og alle oplevelserne, det 
var tid til nye udfordringer” efterfulgt af 
en tekst om alle de fantastiske mulighe-
der i det nye job. Tænk at tage sit tøj og 
gå, bare når man ville. Ole havde masser 
af feriebilleder med familien og artikler 
om veje, der var usikre. Ole gik aldrig 
nogle steder, men Mathias havde heller 
aldrig set en mere nydelig familie.

Mathias og Signe blev gift, da de var i 
slutningen af tyverne og nærmer sig stil-
le og roligt kobberbryllup. Signe arbej-
der som freelanceoversætter. De lavede 
ret tidligt i deres parforhold en aftale – 
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Mathias var på karrierestigen og var al-
lerede blevet portrætteret i Børsen som 
et ungt talent. De aftalte, at han tjente 
pengene og fik den karriere, som han 
sultede efter. Imens Signe kunne tage 
det arbejde hun ville, på det timetal hun 
ville, uden at skulle tænke på pengene. 
Den frihed betyder meget for hende. Ma-
thias prioriterer at være sammen med 
familien i weekenden, men i dagligdagen 
er det Signe, der henter, bringer og bager 
kager til skolearrangementer.

Nu er det et år siden Signe faldt på cykel 
og slog hovedet. Det virkede ikke drama-
tisk, men hun var ude i en måned med en 
hjernerystelse. Mathias trappede midler-
tidigt ned på arbejde og fik hjælp fra fa-
milie og venner, så Signe fik god tid til at 
komme sig. Men noget er stadigvæk an-
derledes. Signes normale tålmodighed er 
forsvundet. Der er ikke grænser for, hvad 
Mathias gør forkert. Bilen holder ikke helt 
lige eller hans tøj er hængt forkert op. For 
Signe handler det mere og mere om Sig-
ne. Måske var tålmodigheden begyndt at 
svinde før hjernerystelsen? Mathias kan 
godt få den tanke, at det måske slet ikke 
har noget med uheldet at gøre. Men hvis 
det hele er på grund af en hjernerystelse, 
så handler det jo bare om at vente på, at 
Signe får det bedre. Hvis det ikke er på 
grund af uheldet, så aner Mathias ikke, 
hvad han skal gøre ved det.

Mathias opdagede i løbet af gymnasiet, 
at han var intelligent. Han fangede det 
meste før alle andre. Et godt hoved må 
ikke gå til spilde, tænkte han, og derfor 
søgte han ind på CBS. Han havde nem-
mere ved studiet end de andre – og i vir-
keligheden skammede han sig lidt over, 
at han ikke behøvede at arbejde så me-

get, når han så de andre slide sig igen-
nem studiet. Det forpligter at have så let 
ved tingene – det forpligtede Mathias til 
at blive mere end købmand på Læsø.

At være købmand er at være en søjle i 
lokallivet. I hvert fald ifølge Poul-Erik. Det 
betød blandt andet at tage de andre rød-
der ind under sin kappe. Men det betød 
også, at der altid var plads til alle andre 
end Mathias. Det blev værre, da Mathi-
as’ mor Jette døde. Poul-Erik kastede sig 
engageret ind i alt muligt – musik, kunst, 
socialt arbejde. Når Mathias tænker 
tilbage, så brugte Poul-Erik sin tid på alt 
andet – og alle andre – end Mathias.

Mathias, Ole og Per ser stadig hinanden. 
Det siger de i hvert fald. Men det er nok 
7-8-9 år siden sidst, og selv da var det 
højest en gang om året. Men det var et 
af årets højdepunkter. Per fortalte om 
sin nye kæreste, så kom de til at tale om 
deres kærlighedsliv. Når Mathias selv 
fortalte om arbejdet, så fik de vendt de-
res idiotiske kolleger. Mathias kan huske, 
da han første gang fortalte om artiklen i 
Børsen – de to andre var uforbeholdent 
glade på hans vegne! Kollegerne havde 
været misundelige og Signe havde pillet 
ham ned med en skarp bemærkning, 
men Ole og Per var bare glade på hans 
vegne.  Ole havde også været cool, da 
Mathias havde kostet ham et job. Ole 
og en af Mathias’ medarbejdere var til 
anden samtale på en stilling på et for-
brugermagasin. Redaktøren ringede til 
Mathias og Mathias havde anbefalet dem 
begge, men mest sin egen medarbejder. 
Han havde aldrig arbejdet sammen med 
Ole og var måske også lidt usikker på, 
hvad Ole egentlig kunne, når det meste 
af hans erfaring stammede fra en uge-
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avis… Mathias præsenterede det lidt 
pænere til Ole, som tog det fint. Sådan 
var det med Ole og Per - alt var fint.

Mathias kigger på kalenderen. Hvorfor 
er det, at han ikke har set Ole og Per i 
så mange år? Joh, han har jo selv travlt 
– arbejde i hverdagene, familien i week-
enden… Ole var begyndt at trække sig lidt 
ind i sig selv på det  sidste, som om han 
ikke ville have selskab. Per har altid haft 
svært ved at holde en aftale. Var det vir-
keligt 8 år siden, de sidst drak en øl sam-
men? Noget i den stil. Måske 7. Eller 9. 
Det er sgu svært at huske efterhånden. De 
havde talt om folkeskoler, så det må have 
været efter Anton startede i skole.

Mathias og Signe har to børn – Anton på 
15 år og Frederikke på 12 år. Mathias 
har lidt dårlig samvittighed over, at bør-
nene aldrig har været på Læsø. Da Anton 
blev født, blev det pludseligt så besvær-
ligt at skulle af sted med hele familien. 
Så med årene er det bare aldrig blevet 
til noget. Poul-Erik tog til København 
hvert efterår for at besøge dem, mens 
julen blev holdt med Signes familie. Sidst 
Mathias var på Læsø var 10 år siden. Far 
har nok fortalt om ham til naboerne. Det 
er fint – det er sådan Læsø er. Stedet, 
hvor man ikke behøver at skjule noget. 
Dels fordi alle allerede ved det. Og dels 
fordi… det er ok. På Læsø kan man godt 
være lidt tung i optrækket. Eller have 
nogle spøjse holdninger eller komme 
i lidt problemer en gang imellem. Men 
man passer på hinanden på øen.
Anton var faldet i søvn i skolen efter at 
have spillet computer hele natten. Signe 
var godt knotten. Det burde Mathias nok 
også være. Måske. Var det usædvanligt? 
Hvad havde han selv gjort i den alder? 
Måske gik det. Eller måske gik det ikke. 

Mathias blev opdateret på familiens liv, 
når han snakkede med Signe og børnene 
i weekenderne, men det slog ham, at han 
ikke vidste meget om Anton og Frederik-
kes barndomsår. Nu ville de snart rive 
sig fri fra deres forældre – få kærester og 
bruge tid med vennerne. Anton var vist 
ved at brænde varm på en sød pige fra 
klassen. Laura eller Lærke eller Luna eller 
hvad fa’en pigerne hedder nu om dage. 
Det var bare svært at spørge ind til de 
ting, og Mathias tog sig selv i at prøve at 
skifte emne, når Anton gerne ville tale om 
piger.

Mathias er ikke typen, der bliver bange. 
Det ligger ikke til ham eller hans arbej-
de. Men han har et liv, der hænger sam-
men. Huset i Virum. Årlige rejser sydpå 
om sommeren og skiferie om vinteren. 
Sin egen Tesla og Signes Mazda. Af og til 
funderer Mathias over, hvordan det kan 
lade sig gøre at tjene, som han gør, uden 
rigtigt at spare op. Hver gang han har 
nævnt muligheden for at skifte arbejde, 
så har han fået en lønforhøjelse – og han 
er nu et sted, hvor de headhuntere, som 
kontakter ham et par gange om året, må 
sige, at de godt kan finde et federe arbej-
de, men ikke et mere vellønnet, hvis han 
stadig gerne vil have sine weekender fri. 
Når han hører det, bliver Mathias bange 
for at miste sit arbejde og svigte Signe og 
børnene.

Poul-Eriks nabo ringede og fortalte Ma-
thias, at hans far var død. Det var en lør-
dag aften omkring kl. 20 og samtalen var 
relativ lige til og kontant. Poul-Erik var 
jo ikke ung længere og havde været træt i 
nogle uger. De sidste par dage havde han 
klaget over hovedpine, og den morgen 
var han bare ikke vågnet op. Den gam-
le havde haft på fornemmelsen at tiden 
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var ved at rinde ud, men han havde ikke 
sagt noget til Mathias. Selvfølgelig havde 
han ikke sagt noget til Mathias. Men han 
havde talt med naboen om, at han gerne 
ville have Ole og Per inviteret til begravel-
sen, for han var så stolt af dem. Naboen 
spurgte, om ikke Mathias ville skrive til 
dem? Det ville Mathias selvfølgelig gerne. 
Han skrev med det samme og de svarede 
begge hurtigt efter hinanden. Ole stillede 
familiens sommerhus til rådighed, og Per 
foreslog, at de jo lige så godt kunne tage 
derop lidt tidligt og blive til kajfesten, nu 
de alligevel skulle til Læsø. Mathias or-
kede ikke at sige andet end ja – der var 

alligevel en del praktisk, der skulle klares 
på øen. Søndag aften gik det op for Mathi-
as, at der vil være spørgsmål, han aldrig 
kommer til at stille til sin far. 

De havde ferie alligevel og Signe fik 
idéen om at bruge et par dage med bør-
nene i Skagen. Så kunne hun komme 
over med børnene til begravelsen og 
tage hjem igen bagefter. Mandag kørte 
Mathias mod Frederikshavn med Sig-
ne og børnene i Teslaen. De blev sat af 
i Skagen og Mathias kørte tilbage mod 
Frederikshavn og Læsø-færgen.

At arrangere en begravelse off-screen
Der er en masse praktik i forbindelse med forældres dødsfald, men Mathias har 
klaret det hele off-screen inden scenariet starter:
• Der er lavet aftale med bedemand og kirke – Poul-Erik skal begraves om torsda-

gen i Vesterø Kirke. Det er annonceret i lokalmedierne.
• Der er en aftale om, at den lokale marskandiser tømmer Poul-Eriks hus og beta-

ler boet en passende pris.
• Mathias har hyret en lokal advokat til at være bobestyrer og han skal bl.a. stå 

for eventuelt at sælge huset.
Det er ikke meningen af praktikken omkring dødsfaldet skal fyldet noget i spillet, 
så hvis der opstår ting der skal fikses, så er det også blevet klaret off-screen. Den 
eneste undtagelse er, at undervejs i scenariet bliver Poul-Eriks testamentet offent-
liggjort.
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Stikord
• Vokset op på Læsø. Bor nord for København med sin 

kone og to børn 
• Arbejder meget og tjener store penge, men er utilfreds 

med sit job
• Har aftalt med sin kone, at han tjener pengene så hun 

kan arbejde så meget hun vil. 
• Kontant og charmerende – ved ikke altid, hvor domi-

nerende han kan virke.
• Har ikke været på Læsø eller mødt sine venner derfra i 

7-9 år
 
Relationer:
Slænget fra Vesterø
• Ole. Familiefar og journalist på en ugeavis i nordsjæl-

land. Forældrene bor i Aalborg og har et sommerhus 
på Læsø. Har styr på sit liv og en dejlig familie med 2 
børn. Mathias kostede ham på et tidspunkt et job.

• Per. En fri fugl med mange skiftende kærester og arbej-
de. Bor i København og har masser af billeder af kønne 
kærester og seje jobs.

Andre
• Poul-Erik, Mathias’ far. Fjern og har haft svært ved at 

tale med Mathias, siden moren døde for 20 år siden. 
Købmand på Læsø og nyligt afdød.

• Signe, Mathias’ kone. Er blevet mere og mere utilfreds 
med Mathias, måske på grund af en ulykke.

• Anton og Frederikke. Mathias’ børn, som han er bange 
for bliver voksne, før han lærer dem at kende.

 
Spørgsmål:
• Hvorfor blærer Mathias sig med et job han ikke kan 

lide?
• Hvad er der egentlig galt med at være købmand på 

Læsø?
• Hvor vigtige er Mathias’ børn egentlig for ham?
• Hvorfor har Mathias ikke taget initiativ til at ses med 

de to andre?
• Hvorfor savner Mathias somrene som barn på Læsø?

Mathias
Spil hinanden gode
Øens Børn handler om roller-
nes udvikling. Udover din egen 
rolle, så skal du som spiller give 
med- og modspil til de andre 
roller undervejs. Her er nogle 
idéer til, hvordan du kan hjæl-
pe de to andre spillere med at 
få skabt deres rolles historie. 
Det er dog bare en hjælp – hvis 
rollerne går i andre retninger, 
så er det helt fint.

• Ole er misundelig på dit job. 
Du er ikke altid opmærk-
som på, hvor dominerende 
dit job kan være – brug 
gerne det til at provokere 
Ole. Ikke mindst fordi du 
har kostet ham et job på et 
tidspunkt...

• Per har svært ved at få suc-
ces, fordi han ikke forpligter 
sig. Du kan fx spørge ham 
om, hvad det (job, konkur-
rencer, kærester) ville være 
blevet til, hvis han bare 
havde holdt fast.



Ole
Familiemanden

Om at læse rollen
Denne rolle består af to dele. Først et længere tekststykke, som du kan læse igen-
nem en eller to gange og bruge som inspiration til, hvordan du vil spille Ole. Det er 
ret langt, men det er heller ikke meningen, at du skal kunne huske alle detaljer fra 
teksten – pointen er, at du bruger teksten til at få et indtryk af, hvem rollen er, og 
derfra kan du bygge din egen version af ham.

Den anden del er en enkelt side, hvor der står de informationer, som er vigtige at 
huske. Den kan bruges som referenceark i løbet af scenariet. Der står også nogle 
spørgsmål, som du kan bruge til at udbygge rollen.

Jeg bliver blændet, når jeg kigger op på himlen. 
Gad vide hvad de andre ser, når de kigger ned?
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”Hej Ole!”. Ole skuttede sig. Da Johanne 
uengageret havde fortalt ham, at de skul-
le til grillaften, havde han ledt efter alle 
undskyldninger i verden. Ingen af dem 
gik an. Nu stod han over Webergrillen 
med sin gamle studiekammerat. Ole var 
forberedt og skød først: ”Nå, hvad laver 
du så for tiden?”. Kammeraten var lige 
vendt hjem efter 4 år som korrespondent 
i Moskva. Nu gik han og overvejede, om 
han ville vende tilbage til sin gamle stil-
ling som dybdeborende journalist eller gå 
efter at få ansigtet på tv-skærmen. Det 
var et ret vigtigt valg for karrieren, måt-
te Ole forstå. Det er aldrig et problem at 
få journalister til at snakke om sig selv, 
tænkte Ole, men til sidst kunne han ikke 
holde den kørende længere, og spørgsmå-
let kom tilbage ’in face’: ”Hvad så med dig 
Ole, er du stadig på Ugeposten?”.

Ole er stadig på Ugeposten Nordsjæl-
land. Der har han været i 15 år. Det er 
en hyggelig lille redaktion, hvor de nu 
er to journalister tilbage efter sidste 
nedskæringsrunde. Her skriver Ole om 
byggedispensationer, parkeringsregler 
og forvaltningsfejl. Når han forklarer sit 
arbejde til venner og bekendte, udtryk-
ker han stoltheden med de samme slidte 
gloser, som han har brugt i 15 år – hvis 
ikke han dækker kommunens budget, så 
gør ingen. Han skriver om rigtige men-
neskers problemer med manglende to-
iletter ved byfesten og den farlige trafik 
ved folkeskolerne. 

Ole elsker at hente børnene og gør det 
næsten hver dag. Han hyggesnakker med 
dem om, hvad de har oplevet i løbet af 
dagen, og han elsker deres evne til at se 
nyt i alt, hvad de laver. Da han skulle for-
handle hente-bringe-fordelingen på plads 
med Johanne, havde han selvfølgelig 

underspillet opgaven, så hun ikke vidste, 
at han faktisk rigtigt gerne ville hente – 
modstræbenhed er jo en del af forhandlin-
gen. Han er også nødt til at holde sig lidt 
”etchy”. Johanne fik jo aldrig den dybde-
borende Woodward eller Bernstein, hun 
blev lovet. Selvom det også virker som om, 
at hun er lidt ligeglad med både Ole og 
Watergate nu om dage.

Oles kone hedder Johanne og hun arbej-
der som viceskoleinspektør. De mødte 
hinanden i slutningen af Oles studie og 
bor nu med deres to døtrei et rækkehus 
i Allerød i Nordsjælland. Ifølge Ole har 
de verdens mest almindelige liv. Johan-
ne afleverer, Ole henter og sørger for 
aftensmaden. Sådan har det været hver 
dag i mange år. Sådan er Ole og Johannes 
liv, og Johanne siger ikke noget til det, 
men Ole tænker ofte over, at han aldrig 
fik leveret det eventyr, han lovede hende 
under stjernerne i Århus, dengang de 
mødte hinanden. Dengang fortalte han 
hende, at hun nok kom til at leve med, 
at en journalists liv aldrig bliver efter 
et skema. Nu lever de efter et skema og 
de er gået fra at småskændes til bare at 
acceptere hinandens eksistens. Måske 
nærmer eventyret med Johanne sig en 
afslutning.

Som barn var færgen til Læsø altid star-
ten på et nyt eventyr. Hvert år i slutnin-
gen af juni steg Ole med sine forældre på 
færgen og sejlede over til øen. Her var de, 
indtil turen gik hjem til august. Og de var 
der i efterårsferien, vinterferien, påsken… 
Hver undskyldning for at tage over i som-
merhuset på øen. Læsøfærgen var noget 
særligt for Ole – på den sejlede man bort 
fra alle problemerne.



Ole, side 3

Ole voksede op som barn af et gymna-
sielærerpar i Aalborg, men alle ferier 
blev brugt på Læsø i et nedslidt hus på 
hovedgaden i Vesterø, som var blevet 
omklassificeret til sommerhus. På øen 
mødte han Mathias og Per. Sammen 
udgjorde de den (i deres øjne) berygtede 
“tre-bande fra Vesterø”. De hang ud hos 
Mathias’ far, den lokale købmand, Poul-
Erik. Poul-Erik var ikke kun Mathias’ far 
– han var en ekstra-far for dem alle tre. 
Mens alle andre altid bare skældte dren-
gene ud, forklarede Poul-Erik myndigt 
og fornuftigt, hvorfor deres seneste på-
fund havde været en dårlig idé. Poul-Erik 
var den eneste voksne, der behandlede 
de tre rødder voksent.

Ole var på øen og det var den sidste af-
ten, inden Mathias og Per skulle flytte til 
fastlandet for at læse. De var ikke mere 
end 16 år gamle, men sådan er det for 
Læsøboerne – uddannelserne kaldte og 
de ligger ”derovre”. Poul-Erik havde stegt 
skrubber og satte autoritativt fire øl på 
bordet, mens han blinkede skælmsk. ”Jeg 
beslaglagde dem her fra jer i påskeferien. 
Jeg tænker, at I er voksne nok til at få dem 
tilbage nu”.

Ole fortsatte på gymnasiet i Aalborg og 
videre på journalisthøjskolen i Aarhus. 
Hvorfor journalistik? For at gøre noget. 
Og så måske lidt for at være noget. Der 
var ministre, der skulle væltes og finans-
fiduser, der skulle afsløres. Ole mødte 
Johanne i Aarhus. Hendes familie boede 
nord for København, så de flyttede der-
over efter studierne. Her fik han tilkæm-
pet sig et arbejde på Ugeposten. Det var 
et trinbræt – når den første borgmester 
var væltet, så var det videre til ministre-
ne og større eventyr! Gennem tiden har 
Ole skrevet mange jobansøgninger for at 

komme videre. Først til de store morgen-
aviser. Senere til de stærke nichemedier. 
Herefter til kommunikationsstillinger. 
Han var kommet til anden samtale én 
gang for 10 år siden på et superfedt 
forbrugermagasin. Her viste Mathias 
sig som en mand med forbindelser. Han 
kendte redaktøren og havde coachet Ole 
godt op. Da afslaget kom, havde Mathias 
indrømmet, at han havde givet en varm 
anbefaling til den anden ansøger, som 
var Mathias’ egen medarbejder. Havde 
han talt varmere for ham end for Ole? 
Det svarede Mathias lidt afværgende på. 
Men fyren var sikkert også dygtig og ung 
og uden familie. Ole havde været skuffet, 
men dengang var han ikke blevet sur. 
Men når Ole tænkte tilbage på det nu, 
virker det som om, at det job var Oles 
sidste chance for at komme væk, hvilket 
ikke gør det nemmere at ignorere den 
brændende knude i maven og tolerere 
Mathias’ store armbevægelser. 

Tiden på Læsø var stadigvæk et even-
tyr. Hver andet eller tredje år kunne han 
tilkæmpe sig en forlænget weekend på 
øen helt alene uden forældre, familie eller 
vennerne. Han fik snakket med alle om, 
hvad der skete - ikke mindst Poul-Erik. På 
øen var det spændende, når nogen havde 
fået en ny bil eller hvis et hus skulle re-
noveres. En tur til Læsø var et genbesøg 
med søde minder - ligesom dengang med 
Katrine. Hun var en af Pers veninder, som 
Ole havde været sommerkæreste med, 
da de var 20 år gamle og han var på øen 
sammen med Per. Per havde vist været 
lidt varm på hende, men det var Ole, der 
løb med pigen dengang. Ole måtte dog 
droppe forholdet, da han skulle tilbage 
til Århus. Nu havde Ole farkrop og et trist 
arbejde, men mindet om Katrine kunne 
stadig få ham til at ranke sig lidt op.



Ole, side 4

Indtil for 7-8-9 år siden mødte Ole 
jævnligt Mathias og Per til en øl. De 
mødtes en gang eller to om året og det 
var højdepunkter. Det var aftener, hvor 
Ole kunne tage del i de andres liv uden 
at føle sig akavet eller udenfor. Ole ville 
egentlig gerne mødes med dem, men til 
sidst handlede det mest om arbejde, og 
Ole fik svært ved at være en del af sam-
talen. Han kunne tage sig selv i at blive 
arrig, når de andre fortalte om deres 
fede jobs. Det gik nemlig godt for de 
to andre. Mathias er vicedirektør eller 
noget i den stil indenfor ”public affairs”. 
Altså lobbyist. Mest stor bil, stor bank-
konto og store portrætartikler i Børsen. 
Og så er der Per… Ja, hvad er han nu for 
tiden? Han var i en ret fin start-up og var 
kæreste med Rikke, så var han i Rigsre-
visionen og sammen med Marianne og 
derefter var han på… Var det et muse-
um? Og der var en masse billeder af en 
eller anden Kirstine. Pers tandpastasmil 
ser fantastisk ud på hvert billede, hvad 
enten han er nyforelsket eller har fået 
nye udfordringer. Det kan Ole så tænke 
over, mens han skænker sig endnu et 
glas onsdags-rødvin.

Ole ser hen på rødvinsglasset. Det er 
halvfuldt. Ole føler sig ikke halvfuld, men 
det er onsdag og det var egentlig menin-
gen, at han bare ville tage et enkelt glas 
for at slappe lidt af. Men det er blevet 
til en del glas. Det blev det faktisk også i 
går. I sidste uge drak han også et par glas 
både mandag og torsdag… og fredagen 
blev sluttet af med et par whisky-sjusser. 
Ole tæller ikke. Hvis man ikke tæller, så 
kan man ikke ligge over 21 genstande om 
ugen. Johanne må have bemærket, at der 
skal køres flasker ned på genbrugsplad-
sen lidt for ofte. Det var årsagen til, at 
Ole begyndte at købe bag-in-a-box. Men 

hun siger ikke noget. Ole er ikke sikker på, 
hvordan han ville reagere, hvis hun sagde 
noget.

Ole synes, at Johanne er blevet så stille, 
men efter alle deres år sammen er der 
vel heller ikke så meget at snakke om 
længere. Hun har trukket sig mere og 
mere ind i sig selv. Det er som om, at 
hun ikke selv har en holdning længere… 
Hendes mest brugte sætning er “Men 
hvad har du lyst til Ole?”. Aldrig et smil 
eller længere samtale… Ole føler, at hun 
bruger al energien på arbejdet, hvorefter 
Ole nærmest skal bære hende igennem 
dagligdagen. Ole kan godt være nervøs 
for, at hun måske har en mild depressi-
on, men hun har ikke villet snakket om 
det. Ole ved ikke, om han kan klare det 
længere, bare at bo med et menneske 
uden at have andet sammen. En del af 
deres venner er blevet skilt. For nogen 
går det godt og for andre galt. Ole ville 
gerne sætte sig ned og få styr på sit fa-
milieliv, men det er bare ikke nemt, når 
man har to døtre, et rækkehus, et fint job 
og et lidt for stort alkoholforbrug.

Sara og Sofie leger ude i haven. Sara er 
6 og Sofie fyldte 10 i sidste uge. Ole ved 
godt, at det nok ikke står i ”Håndbogen 
for gode forældre”, men han synes allere-
de, han kan skimte lidt af deres fremtid. 
Sofie er udadvendt og talende. Hun passer 
på sin søster (når de ikke slås over et eller 
andet fjollet) og har nået en alder, hvor 
hun i bekymrende grad kan gennemskue, 
hvordan Ole og Johanne har det. Omvendt 
vil Sara helst sidde stille og lege, hvis 
der ikke er nogen, der opfordrer til an-
det. Men når hun skal fortælle, hvad der 
er sket i løbet af dagen, så kan Ole blive 
helt benovet over alle de ting, hans lille, 
indadvendte datter har set. Sofie elsker 
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skolen og Ole forventer ikke problemer 
med Sara. Det er vel egentlig meget godt? 
Måske bliver de til noget mere end ham.

Selvom Ole til tider tager til Læsø ale-
ne, er det over 10 år siden, at han var 
der med familien. Da Sofie blev født, gik 
turene lidt i sig selv. Først var der ikke 
tid til lange rejser og senere ville Johan-
ne hellere sydpå. Han havde haft hende 
med på øen 2 gange, men hun kunne 
ikke se det fantastiske i at bo i et utæt 
hus efter en lang rejse. Det kunne Ole – 
roen, det kendte, rejsen væk fra stress og 
travlhed… Men han vil ikke have en irri-
tabel kone og 2 utålmodige børn med, så 
Ole har trofast booket fly sydpå i stedet. 
Målt i rejsetid, så ligger Mallorca faktisk 
tættere på Allerød end Læsø gør…

Ole åbnede mailen. Den var fra Mathias 
og stilet til både Ole og Per. Poul-Erik var 
død. Han havde ønsket, at de alle tre var 
med til hans begravelse, som ville finde 
sted den kommende torsdag. Ole skrev 
hurtigt tilbage og fik kondoleret og fore-

slået, at de kunne bo sammen i hans for-
ældres sommerhus – det var ledigt denne 
sommer. Han havde skyndt sig at svare, 
men bagefter blev Ole ramt af chok, sorg, 
vrede og frygt for, hvordan han skulle 
præsentere sig for Mathias og Per med de 
fede jobs. Kort derefter blev han ramt af 
skam over, at han tænkte på sig selv, når 
Mathias lige havde mistet sin far. Den sid-
ste mail kom fra Per, som foreslog, at de 
jo lige så godt kunne tage derover tidligt 
og blive indtil kajfesten, nu de var taget 
hele vejen til Læsø. Ole ville ikke sige nej 
til et par dage ekstra på øen.

De blev nødt til at aflyse en ferie, men så-
dan var det jo. De tog muligheden for at 
Johanne kunne få nogle dage med børne-
ne og Oles forældre i Aalborg. De kørte 
sammen til Aalborg og Johanne kørte Ole 
op til færgen i Frederikshavn, før hun 
tog bilen tilbage til Aalborg. Det var ikke 
nemt, men Ole fik hende overtalt til at 
komme over til Læsø efter begravelsen, 
nu de trods alt var deroppe.
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Stikord
• Som barn brugte han alle ferier på Læsø. Bor nu i ræk-

kehus i Allerød med kone og to døtre. Tager alene til 
Læsø hvert 2.-3. år.

• Journalist. Havde store ambitioner. Arbejder nu på en 
ugeavis i Nordsjælland på 15. år

• Frygter andre ser ned på hans arbejde og livssituation. 
Undgår helst at snakke med folk, som han synes det 
går bedre for.

• Overvejer skilsmisse fra en fraværende og passiv kone
• Har ikke mødt vennerne fra øen i små 10 år.
 
Relationer:
Slænget fra Vesterø
• Per. En fri fugl med mange skiftende kærester og ar-

bejde. Bor i København og har masser af billeder af 
kønne kærester og seje jobs. Ole var kort tid kæreste 
med Katrine, en af Pers ungdomsflammer.

• Mathias. Karrieremand, vicedirektør i et lobbybureau. 
2 børn og en yndig kone. Poul-Eriks søn. Har arbejdet 
sig til succes og er meget respekteret. Kostede på et 
tidspunkt Ole en stilling

Andre
• Poul-Erik. Mathias’ nyligt afdøde far. Reservefar for Ole 

og Per.
• Katrine. Smuk, ung. Pers veninde og kort tid kæreste 

med Ole.
• Johanne. Oles kone. Folkeskolelærer og fra Nordsjæl-

land. Foretrækker ferier sydpå. Lider muligvis af en 
mild depression.

• Sara og Sofie. Ole og Johannes døtre på 6 og 10 år. 
 
Spørgsmål:
• Hvorfor blev Ole aldrig dybdeborende journalist?
• Er der nogen fremtid i Ole og Johannes forhold?
• Hvad har Ole lyst til at sige til Mathias?
• Hvorfor drikker Ole?
• Hvorfor har Ole ikke taget initiativ til at mødes med de 

andre to fra Læsø?
• Hvorfor savner Ole somrene som barn på Læsø?

Ole
Spil hinanden gode
Øens Børn handler om roller-
nes udvikling. Udover din egen 
rolle, så skal du som spiller give 
med- og modspil til de andre 
roller undervejs. Her er nogle 
idéer til, hvordan du kan hjæl-
pe de to andre spillere med at 
få skabt deres rolles historie. 
Det er dog bare en hjælp – hvis 
rollerne går i andre retninger, 
så er det helt fint.
• Mathias er ikke så glad for 

sit job, som han foregiver. 
Spørg ind til, hvad han kon-
kret laver og hvad der gør 
det fedt.

• Per forpligter sig ikke på 
noget. Det kan provokere 
Ole, der føler han sidder i 
saksen. Spil gerne op af den 
konflikt.



Per
Den frie fugl

Om at læse rollen
Denne rolle består af to dele – først et længere tekststykke, som du kan læse igen-
nem en eller to gange og bruge som inspiration til, hvordan du vil spille Mathias. 
Det er ret langt, men det er ikke meningen, at du skal huske alle detaljer – pointen 
er, at du bruger teksten til at få et indtryk af, hvem rollen er, og derfra kan du bygge 
din egen version af ham. Per har fx haft mange forskellige jobs og kærester. Med-
mindre det fremgår klart, så er de præcise steder og navne ikke så vigtige.

Den anden del er en enkelt side, hvor der står de informationer, som er vigtige at 
huske. Den kan bruges som referenceark i løbet af scenariet. Der står også nogle 
spørgsmål, som du kan bruge til at udbygge rollen.

Er frihed bare retten til at vælge sine egne lænker?
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Per tripper lidt med fødderne. Det her 
skal bare overstås. Smide opsigelsen på 
bordet og så venter det næste eventyr. Det 
bliver fedt! … Superfedt! Men kollegerne 
bliver kede af det – teamet fik noget fra 
hånden, og han kunne mærke, at han var 
vellidt. Men hvad så, livet går videre og 
der er meget, man skal nå inden haven 
lukker.

Per er 40 år og bor alene i en treværelses 
lejlighed i Københavns nordvest-kvarter. 
Efter en opvækst på Læsø flyttede han 
på kostskole i Viborg for at blive student 
og videre til Odense for at læse stats-
kundskab. Hvorfor Odense? Fordi ingen 
andre gjorde det og fordi det var nyt 
– han kendte intet til byen. Han kunne 
møde nye mennesker og få nye indtryk. 
I slutningen af studiet fik han en kære-
ste, der var læge og skulle på turnus i 
Sønderjylland. Så han flyttede til Tønder 
og fik arbejde i kommunen. Hverken job 
eller kæreste holdt, så turen gik videre 
til København og arbejde på skift i en 
ministeriel styrelse, et stort konsulent-
bureau, en lille start-up som hans ven 
havde gang i, Københavns Kommune og 
nu videre til Rigsrevisionen.
 
De første dage i det nye job er det fedeste. 
Nye indtryk, nye mennesker, den første 
forelskelse. Man ser alle mulighederne og 
verden er åben og fyldt med potentiale. 
Når det bliver rutine og MUS-samtaler, så 
melder kedsomheden sig. Per kan mær-
ke sin performance skride, for han gider 
bare ikke. Hvad skal det nytte? Så handler 
det om at komme væk, mens man stadig 
har et godt navn.
De første dage med en ny kæreste er de 
fedeste. Et nyt menneske at lære at kende, 
en ny krop at udforske, nye indtryk. Men 
når hverdagen bliver rengøring og op-

vask, så glider Pers opmærksomhed andre 
steder hen end parforholdet. Så handler 
det om at komme væk, før skænderierne 
melder sig. Som regel slår han op først, 
men en enkelt kæreste var kvik nok til at 
gennemskue ham og sparede Per for selv 
at gøre det.
Hvis jobbet eller forholdet blev ved, så vil-
le alle se, at Per ikke er dygtig til alt eller 
sød og rar hele tiden. 

Per er vokset op på Læsø. Sammen med 
Ole og Mathias gjorde han øen usik-
ker om sommeren. De var kendt som 
“tre-banden fra Vesterø”. Ole boede 
egentlig i Aalborg, men var på Læsø 1½ 
måned om sommeren og alle ferier. Ma-
thias’ far, Poul-Erik, var den lokale køb-
mand. Han satte sig for at holde lidt styr 
på knægtene – man måtte jo gerne være 
lidt af en rod, så længe det ikke blev for 
meget. 

Poul-Erik råbte ikke. Han talte stille og 
roligt om, hvordan man respekterede 
hinanden på øen og det var fint at have 
lidt sjov, men de var kun læsøboerne til 
at passe på hinanden. Sådan var det. De 
kunne altid komme hjem til købmandsbu-
tikken og få at vide, hvad der var rigtigt 
og forkert.

Per klarede sig… fint… på sine uddan-
nelser. Ikke markant godt eller markant 
dårligt. Men det var på baggrund af en 
noget halvhjertet indsats. På første år af 
studiet gav han den en skalle, men uden 
at karaktererne blev gode. Han så, at de 
heller ikke blev værre, da han tonede sin 
indsats lidt ned. Sidst han havde gjort 
en nogenlunde indsats var dengang, han 
roede i stævner. Som 14-årig var han 
øens håb i diverse ro-konkurrencer og 
der blev mumlet om landsholdet. Men 
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der var også andre ting, der var spæn-
dende, og det eneste Per har tilbage fra 
sine roer-dage, er de overdimensionere-
de armmuskler.

Poul-Erik lagde hånden på Pers skulder. 
Det var den sidste dag på øen, inden rej-
sen gik til Odense. Pers gymnasietid havde 
været på kostskole, men nu flyttede han 
for alvor. Det føles rigtigt. Per kendte hver 
kvadratcentimeter på Læsø og der var 
ikke mere at hente der. Poul-Erik sagde 
ikke noget, men Per kunne mærke, at han 
smilede. Det skulle nok gå det hele.

Det hele går måske ikke længere. Per 
er 40 år og bor alene i en tre-værelses 
lejlighed i Københavns nordvest-kvar-
ter. Om ti år er Per 50 år og bor alene i 
en tre-værelses lejlighed i Københavns 
nordvest-kvarter. Og på sit, hvad… tyven-
de job? Per er intelligent. Dygtig. Vellidt. 
Men når arbejdet eller parforholdet skal 
til at flyve, når forfremmelsen ligger om 
hjørnet eller spørgsmålet om at flytte 
sammen melder sig, så.. ja så er der jo 
også andre ting at opleve. For hvad hvis 
det ikke er det rigtige? Per er ekspert i 
at sige op og slå op. Men det skriver han 
ikke på CV’et.

Per kunne godt se sig selv med Malene om 
ti år – med to børn og som souschef i en 
styrelse. Måske kontorchef. Det kunne han 
virkelig godt. Eller nej, det kan han ikke, 
men han ville virkeligt gerne kunne. Ma-
lene er sød og han var forelsket i hende i 
flere måneder. Jobbet er godt og ikke for 
krævende. Men Hanne er også sød. Og er 
det en god ting, at jobbet ikke er for kræ-
vende?
 
De andre rødder på Læsø var Mathias 
og Ole. Ole er familiefar og journalist 

på et ugeblad et sted i Nordsjælland og 
Mathias er hot-shot vicedirektør i en 
lobbyvirksomhed. De har begge lavet 
det samme i tyve år. Ifølge Facebook 
har de begge fantastiske familier og 
Mathias har fået to portrætartikler i 
Børsen (”Mest lovende erhvervstalent i 
30erne”). Som børn var de uadskillelige 
i “tre-banden fra Vesterø”. De hang sam-
men i mange år derefter. De mødtes sta-
dig en gang eller to om året og snakkede. 
I hvert fald indtil for 7-8-9 år siden. Per 
havde elsket det. Han havde altid nyt at 
fortælle, men samtidig kunne han for-
tælle det til de samme mennesker. Per 
elskede også at spørge ind til de andre – 
Ole havde altid store drømme om fremti-
den og Mathias oplevede nogle virkeligt 
spændende ting. Per savner at snakke 
med mennesker, der har kendt ham hele 
livet… Men af en eller anden grund, så 
holdt de op med at mødes. Per husker 
det som om, at det var Ole eller Mathias’ 
tur til at finde en dato, men han er ærligt 
talt ikke helt sikker.
 
For 20 år siden var Ole og Per på besøg 
på Læsø et par uger om sommeren. Det 
var en varm sommer og Ole og Per havde 
fået en del øl indenbords på det lokale 
værtshus Havnebakken. Der var også en 
pige. Hun hed Katrine og havde gået en 
klasse over Per. Per havde bagt på hende 
i næsten et år - de snakkede om, hvor-
dan det kunne være fint med et lille hus 
i Østerby og hvordan Per kunne arbejde 
i kommunen, når han var færdig med 
at læse i Odense. Han var så forgabt, at 
han ikke engang flirtede med turisterne. 
Men på to uger fik Ole ødelagt det hele. 
Den fine fyr fra Aalborg var meget mere 
interessant end Per, som Katrine kendte 
fra folkeren. Katrine var kæreste med 
Ole i hele to uger, inden han droppede 
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hende. Per var 2 ugers flirten fra at bo på 
Læsø med en yndig kone og planer om en 
håndfuld børn. Nogle gange slog det Per 
som underligt, at han kunne være så in-
destængt arrig over, at Ole havde reddet 
ham fra den skæbne.
 
Per ringer stadig til Poul-Erik et par 
gange om året. Der er noget trygt ved 
Poul-Eriks historier om hullerne på 
hovedgaden og naboen, der har brækket 
benet. Alt er som det plejer at være. Og 
Poul-Erik lytter. Per har stadig Poul-Erik 
som en fjern reservefar, når det bræn-
der på. Men det er egentligt underligt, at 
Poul-Erik aldrig taler om Mathias. Per er 
ikke engang sikker på, at Mathias ved, at 
Per og Poul-Erik snakker sammen. Per 
er enebarn og hans forældre bor sta-
dig på Læsø. Mor Ingrid og far Niels er 
begge pensionerede. Ingrid arbejdede 
i fiskeindustrien med at forarbejde fisk 
og Niels var fisker. Men fiskeriet er ikke 
hvad det har været, så Niels solgte kut-
teren for mange år siden og gik på efter-
løn. Nu bruger han det meste af sin tid 
på at undre sig over, hvorfor alle (især 
Per) har så travlt og hvorfor det hele skal 
se så perfekt ud.

Per står foran spejlet og retter det tynde 
slips, så det hænger passende skødesløst 
foran den nystrøgne hvide skjorte. Per er 
dygtig til at møde folk. Han fremstår præ-
sentabel, veltrænet, kompetent, morsom, 
charmerende. Ligesom når han snakker 
med sine forældre i telefonen en gang om 
måneden. Han har masser af spændende 
historier fra sine mange jobs og kan lide 
at fremstå som verdens mest interessante 
menneske. Derfor er det også sjældent, at 
folk interesserer sig for det bagved, hvil-
ket giver ham lov til at være lidt privat. 

Han kan godt lide at være meget privat. 
Der er én ting, som han kun har fortalt 
sine forældre og Poul-Erik… At han har en 
søn.
 
Per har sønnen Olav, som er 4 år gam-
mel. Moren hedder Louise og det var 
hende, der havde været skarp nok til 
at kyle Per ud, inden han blev træt af 
forholdet. 5 måneder efter ringede hun 
til Per for at fortælle, at hun var gravid. 
Det var der jo ikke så meget at sige til. 
Per har sin søn hver anden weekend og 
elsker knægten, som en far bør. Men når 
det ikke lige handler om sønnen, for-
trænger Per, at han og Louise eksisterer. 
Det virker så underligt intimt at sige til 
fremmede mennesker, at han har en søn. 
Men Olav er sød og Louise er stadig både 
skarp, køn og single. Af en eller anden 
grund, hader hun ham ikke. Per forstår 
ikke hvorfor, men det virker nærmest 
som om, at hun har ondt af ham.
 
”Hej Per, kan du hente Olav lidt tidligere? 
Og har du tænkt over det med en 9-5-ord-
ning frem for hver anden weekend?”. Det 
havde Per, men det var noget af et skridt. 
Han funderede ofte over sit forhold til 
Louise. Og over, hvad hun sagde, da hun 
smed ham ud. Noget med, at han skulle 
være en kæreste for hende og en far for 
de børn, hun ville have. Ironisk nok uden 
de vidste, at der var et barn på vej. Hun 
kunne lide ham, men havde brug for, at 
han var med hele vejen, for det andet gad 
hun ikke. Per havde aldrig kunnet få det 
til at gå op – alle forhold havde han ment 
100 %, indtil det blev 90 % og han stop-
pede dem. Han havde aldrig været utro 
eller illoyal. Hvem har lyst til at være i et 
forhold, hvor det er præmisserne?

Det var præmisserne, der gjorde, at Per 
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holdt op med at tage til Læsø for 10 
år siden. Hver gang skulle han tage sig 
sammen til besøget hos Ingrid og Niels, 
hvor han skulle igennem krydsforhøret 
om, hvad hans arbejde egentligt gik ud 
på og hvorfor han ikke havde fundet sig 
en sød pige. Det blev altid ledsaget af en 
remse over alle de søde, alderssvarende 
ledige piger, der var på Læsø. I det mind-
ste blev det en kortere liste år for år. En 
sommer for ti år siden, kunne besøget 
ikke passe med arbejdet. Året efter fik 
Per det ikke lige i kalenderen. Siden blev 
det bare ikke til noget. Når han talte med 
sine forældre, havde han ofte en intenti-
on om at aftale et besøg. Men når samta-
len efter 3 minutter begyndte at handle 
om de samme Læsø-piger som sidste 
samtale, fik Per mindre og mindre lyst 
til at rive en uge eller to ud af kalende-
ren for at få den udvidede gennemgang. 
Det var egentlig ikke Læsøs skyld. Læsø 
passede sig selv, og Per var sikker på, at 
hver kvadratcentimeter stadig var den 
samme som altid.
 
Per åbnede mailen fra Mathias. Poul-Erik 
var død. Eller ”sovet stille ind”, som det 
hedder. Per besluttede sig for at nå at 
læse det hele igennem, inden følelserne 

meldte sig. Ifølge Mathias havde Poul-
Erik bedt om, at Ole og Per blev inviteret 
til begravelsen. Ole havde allerede nået at 
svare, at de jo kunne bo i hans forældres 
sommerhus. Per var som altid den sidste, 
der meldte sig. Han så på sin tomme ka-
lender og traf en beslutning: ”Kære Ma-
thias, kondolerer. Det er sgu trist og jeg 
kommer til at savne den gamle. Jeg tæn-
ker, at hvis I andre kan, så kunne vi mødes 
deroppe allerede på mandag og blive til 
kajfesten? Nu vi alligevel er taget til øen, 
så ville det være fjollet ikke at bruge lidt 
tid deroppe”. De andre sagde heldigvis ja. 
Heldigvis. Per fik en ubærlig lyst til at se 
Læsø og tale med de to andre igen. Poul-
Erik er død, men Mathias og Ole lever. 
Gad vide, hvordan de egentlig har det?

Det var nemt at få fri, selvom han havde 
lovet at arbejde i løbet af sommeren – 
Per og hans 130 overarbejdstimer be-
stemte selv sin mødetid. Per står af toget 
og kigger på landgangen til færgen Mar-
grete Læsø. Det tager 1½ time at sejle 
over til øen, som er en livstid væk. Fær-
gen har ikke ændret sig i 10 år. Det har 
øen nok heller ikke. Gad vide hvor meget 
den så kan ændre sig på en uge?
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Stikord
• Vokset op på Læsø, bor alene i København. 
• Skifter ofte arbejde og kæreste.
• Snakker meget om sig selv, men undgår dybe samtaler
• Weekendfar. Bliver presset for at tage mere ansvar.
• Har ikke været på Læsø eller mødt sine venner derfra i 

10 år.
• Vil gerne tale om sine to venner – hvordan går det, 

hvad tænker de. Spejler sig selv i dem.
 
Relationer:
Slænget fra Vesterø
• Ole. Familiefar og journalist på en ugeavis i nordsjæl-

land. Forældrene bor i Aalborg og har et sommerhus 
på Læsø. Har styr på sit liv og en dejlig familie. Stjal 
den kvinde, Per havde overvejet at flytte til Læsø for.

• Mathias. Karrieremand, vicedirektør i en lobbyvirk-
somhed. 2 børn og en yndig kone. Poul-Eriks søn. Har 
arbejdet sig til succes og er meget respekteret.

 Andre
• Poul-Erik. Mathias’ far og Pers fortrolige. Havde en 

købmandsbutik på Læsø. Poul-Erik var hele øens re-
servefar og er nyligt død.

• Katrine. Pers ungdomsforelskelse, som han overveje at 
flytte til Læsø for. Smuk og uden omsvøb.

• Ingrid og Niels. Pers forældre og pensionerede. Kan 
ikke forstå, hvorfor det hele skal gå så hurtigt. Er ret 
irriterende at snakke med for længe.

• Louise og Olav. Ex-kæreste og søn. Hun har en skarp 
tunge og et godt blik for mennesker. Olav er en sød 
4-årig, der genopdager verden konstant. Louise pres-
ser på for, at Olav er mere hos Per.

 
Spørgsmål:
• Hvorfor er Per træt af den tilværelse, han fører?
• Hvorfor vil Per tilbringe længere tid på Læsø?
• Hvad betyder det for Per, at Poul-Erik er død?
• Hvad misunder Per ved henholdsvis Ole og Mathias?
• Er Per forelsket i Louise? Hvordan vil han have det 

med at møde Katrine igen?
• Vil Per være mere end weekendfar?

Per
Spil hinanden gode
Øens Børn handler om roller-
nes udvikling. Udover din egen 
rolle, så skal du som spiller give 
med- og modspil til de andre 
roller undervejs. Her er nogle 
idéer til, hvordan du kan hjæl-
pe de to andre spillere med at 
få skabt deres rolles historie. 
Det er dog bare en hjælp – hvis 
rollerne går i andre retninger, 
så er det helt fint.

• Mathias er meget målrettet, 
men er blevet usikker på 
målet. Per kan godt spørge 
ind til, hvad Mathias egent-
lig vil med livet.

• Ole ser ud til at have et 
fremragende liv, men er 
ikke tilfreds. Ved at rose alt 
Ole laver, så kan du gøre det 
nemmere for Ole at spille 
sin utilfredshed ud.


