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‘At være…’ mumlede David mens han dramatisk vendte sig om mod det store antikke 
spejl, ‘eller ikke at være. Det er spørgsmålet!’ Han sendte sit krakelerede spejlbillede 
et blændende smil, og forlod nynnende det gamle tårnværelse. Et øjeblik forekom det 
ham, at en svag spøgelsesagtig stemme svarede ham. Et ekko. Utvivlsomt. Han havde 

meget han skulle nå, og desuden var han jo færdig med den slags.

’Det nuværende Visborggaard opførtes som en fornem Renæssancebygning omkring 1575 med den 
sydvendte Portfløj og dennes Hjørnetaarne, der rejser sig direkte fra den omgivende Voldgrav, som de 
dominerende Træk. Den smukke, i Granit udfærdigede, indgangsportal, der i Stil er udformet som 
en romersk Triumfbue og den store fransk inspirerede Barokhave er Herregaardens mest berømmelige 
Dele. I 1938 ombyggedes V., efter at være blevet overtaget af Staten, til Plejehjem for 100 sindssyge 

Personer.’ 
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Kære læser, 

Da jeg modtog vedlagte manuskript for nogen tid siden var det 
med både forundring og et vist ubehag. Der er tale om et 
lille novelle-scenarie kaldet ’Diagnose’. Det har både tematisk og 
formidlingsteknisk visse fællestræk med ’Messe for en Galning’, mit 
nok mest kendte scenarie, ligesom en enkelt af personerne på sælsom 
og markant vis går igen. Vinklen og selve historien er dog en helt 
anden, og jeg synes egentlig at ’Diagnose’ er et udmærket scenarie, 
der udnytter novellekonceptet ganske fint. Jeg har derfor valgt at 
sende værket helt uredigeret videre. 
 
Jeg føler mig personligt overbevist om, at David Riis i 
virkeligheden ikke længere er i blandt os, og uden at ville tage 
stilling til de mange rygter, der har verseret om hans forsvinden, 
må jeg antage, at der er tale om et alias. Et dæknavn valgt enten 
ud fra sympati med den forsvundne rollespilsguru eller ud fra et 
eller andet forskruet behov for opmærksomhed. Jeg må dog indrømme 
at stilen klart minder om Davids. Ligesom også den udprægede trang 
til at placere sig selv i Begivenhedernes Centrum svarer ganske 
godt til mit billede af hans personlighed. Jeg har ikke efterforsket 
dette punkt yderligere. Der er simpelthen ting i denne verden, jeg 
ikke ønsker at vide.

Det er derimod uomtvisteligt sandt, at Visborggård eksisterer lidt 
udenfor Hadsund og i dag benyttes som psykiatrisk institution, samt 
at den ret uhyggelige baggrundshistorie, David (eller hvem det nu 
er) tager udgangspunkt i, virkelig har fundet sted.

Derudover ved jeg intet.

God fornøjelse

Michael Erik Næsby
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Introduktion
/vejen til galehuset
I begyndelsen, var der mørke, som man siger: Det hele 
startede med, at jeg vågnede nøgen og frysende i en 
skov et sted. Faktisk vidste jeg i starten ikke en gang, at 
jeg ikke anede hvem jeg var, hvor jeg var, eller hvordan 
jeg var kommet der. 
Efter, hvad der forekommer mig at måtte have været 
flere dage i denne bevidsthedsløse tilstand, blev jeg 
fundet af et ældre ægtepar, der uden tøven meldte mig 
til politiet. 

Suk.

Dette mit første møde med samfundssystemet 
resulterede i et brækket håndled, nogen trykkede 
ribben og en indlæggelse. På sygehuset begyndte 
hvidkitlede, systematiske væsner at stille spørgsmål og 
finde svar. Jeg fik at vide, at jeg tilsyneladende hed 
David Riis, og havde virkelighedskontakt nok til at 
notere, at denne omstændighed resulterede i en del 
administrativt bøvl. Dybest set var jeg dog ligeglad. 
Forskellige minder var nemlig nu begyndt at vende 
tilbage med en kraft og klarhed, der fik dem til 
at virke meget mere virkelige end hospitalssengen 
og de personlighedsløse hvide kittelvæsner: Skærende 
visioner af flænsede mennesker. Skrigende hoveder på 
lange stænger. Slangelignende metal-klædte dæmoner, 
der gnaver sig velovervejet gennem ulykkelige ofre. 
Hære af hjernetomme slaver indsmurt i indvolde og 
blod. - Og mest uhyggeligt af alt: en venlig  stemmes 
isnende kalden: 
’David, min ven. Er du der?’

Min store fejl var at fortælle de hvidkitlede om disse 
minder. Resultatet var naturligvis, at jeg efter meget 
kort tid blev overført til en psykiatrisk afdeling. Spillet 
den slags steder går ud på, at 
forblive sig selv, mens man bilder 
sine medpatienter, (der dybest 
set er bedøvende ligeglade,) og 
personalet, (som det også rager 
en fjer,) at man stort set er 
normal. - Alt sammen mens man 
spiser et spændende udvalg af 
forskellige piller, hvis vigtigste 
virkning synes at være en evne til 
at nedsætte altings hastighed og 
relative vigtighed. Resultatet er en 
slags lettere lalleglad depression, 
der kun er meget lidt bedre end 
selv den værste psykose.
Mens jeg på denne måde bliv 
udsat for veluddannede 
psykiateres intensive observation 

fortsatte mine erindringer med uformindsket kraft. 
Efterhånden lærte jeg dog at smile intetsigende for 
at skjule den slags ubetydelige detaljer. Samtidigt 
kunne jeg så underkaste disse sære psykiatere og 
deres håndlangere den samme koncentrerede 
adfærdsanalyse, som de så rutinemæssigt udsatte mig 
for.

Alt dette ændrede sig, da jeg blev overflyttet til 
Visborggård. Mellem snoede småveje, mudrede marker 
og relativt skumle totter af træer knejser en statelig 
men halvdårligt vedligeholdt herregård. Med 
atmosfære, og hvad der hos mennesker ville blive 
kaldt personlighed. En dyster dominerende, magtsyg 
og meget hemmelighedsfuld personlighed, som ingen 
normale personer ville ønske at lære nærmere at kende. 
Et sted en dybt sindsforvirret embedsmand for snart 
mange år siden besluttede at gøre til en psykiatrisk 
institution.
Dette galehus, for det må vist da være en meget præcis 
betegnelse, kom til at danne rammen om mit liv de 
efterfølgende mange lange måneder, og det er dette liv 
dette lille scenarie gerne skulle give spillerne et kort 
koncentreret indblik i.

Visborggård
/vigtig baggrundsinformation:
Visborggård har en lang historie fuld af  drømme om 
storhed og drastiske fald. Det er således påfaldende 
så mange gange, stedet har været på tvangsauktion 
og hvor ofte det er blevet solgt under ubehagelige 
omstændigheder. Disse mange kuldsejlede ambitioner 
har sat sit præg på stedet. Både i form af resterne 
af de delvist fjernede fundamenter af tidligere tiders 
storhed men også i form af en sær arkitektonisk 
disharmoni, en slags vansiring. For den opmærksomme 
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iagttager fremstår den store rødbrune hovedbygning 
således nærmest som arkitekturhistoriens modstykke 
til det berømte Fantom of the Opera. Et ulykkeligt 
væsen, der overfører sine forspildte ambitioner til en 
forkvaklet besættelse. 
Men det mest fantastiske er historien om den 
forelskede herremand, Andreas von Arenstorff, den 
dydige frøken Maria Sophie von Schiebell, og den 
franske mamselle. En historie, der ligesom de 
maltrakterede bygninger fortæller om besættelse, 
vanvid, kærlighed og … sex, og som spiller en 
afgørende rolle i vort lille forehavende. 

Det spøger på Visborggård. 

Han giftede sig nemlig med hende, gjorde 
herremanden. Meget mod familiens vilje. I et brev 
fra 1736 beskriver han entusiastisk, hvordan den unge 
frøken von Schiebell har forbedret hans levevis og 
sprogbrug, fået ham til at gå i kirke og til at holde op 
med at ryge og drikke. Man kan ikke undgå at føle 
for den stakkels mand. Forblændet af kærlighedens 
velsignede klarsyn. 
Vi ved ikke så meget om de ægteskabelige detaljer, 
udover at de fik to børn. Men det er nærliggende at 
antage, at det må have udviklet sig til et helvede sådan 
som to mennesker kan skabe for hinanden, når det 
er allerværst. Det endte i hvert fald i et traumatisk 
drama af den slags, vi ellers kun kender fra victoria-
tidens mest klaustrofobiske romaner: Andreas valgte at 
løse problemerne ved at lade sin på dette tidspunkt 
angiveligt sindssyge kone indespærre i et tårnværelse, 
hvor hun boede til hun døde tre år før ham i 1761. 

I mellemtiden har en tredje person gjort sit indtog 
på slottet, officielt var hun guvernante for børnene, 
men ’Den Franske Frøken’, Susanne Blambois, gjorde 
et stærkt indtryk på alle der så hende, og det var 
ikke på grund hendes pædagogiske evner. Det var 
da heller dem, Andreas havde hyret hende for. Hun 
var alt det Maria Sophie aldrig havde været, yndefuld, 
syndefuld og relativt normal. En del af denne historie 
fortælles i de berørte personers efterladte breve og 
kan bekræftes af officielle optegnelser, men det siger 
noget om dramaets proportioner, at historien stadig er 
særdeles levende blandt folk på egnen: Disse hyggelige 
og særdeles jordbundne folk sænker stadig stemmen 
og anlægger dystre og fordømmende miner, når 
samtalen drejer sig om ’Herremanden på Visborggård’, 
’Fruen’ og ’Mamsellen’.

Men for mig, der jo har mødt de involverede 
parter, er historien slet ikke så sort-hvid som den 
synes at forekomme over de lokales næsten-kongelige 
porcelænskopper og hjemmebagte kringlestykker.

Scenariet
Der er sket følgende: fire af Visborggårds beboere er 
blevet indkaldt til en samtale med den konsulterende 
psykiater Abraham Bodstofte. Blandt andet med 
det formål at evaluere deres tilstand og vurdere 
hvorvidt der er basis for, som det hedder ’at indlede 
en normaliserende udslusningsproces’. Oversat til 
menneskesprog betyder dette, at hvis de beboere, 
der skal deltage i samtalen, virker relativt normale, 
vil de kunne se frem til endelig at kunne forlade 
Visborggårds trykkende atmosfære. Noget der 
indlysende nok prioriteres højt i  vores lille del 
af verden. Bodstofte er åbenbart et varmt navn i 
galningebranchen. Blandt Visborggårds medarbejdere 
hersker der i hvert fald en vis ophidset spænding ved 
udsigten til  hans besøg. 

Samtaledeltagerne har på forhånd modtaget både 
mundtlige og skriftlig besked. Heraf fremgår det, 
at de må forvente, at der udover dem selv vil 
deltage yderligere to eller tre beboere fra andre af 
Visborggårds afdelinger. Ingen af deltagerne kender 
altså hinanden.
Ved det angivne tidspunkt er tre personer mødt op: 
Lilly Marienlund, en fyrreårig lærerinde, der gik 
amok over sine forbløffede syvendeklasseelever midt 
i en håndarbejdstime og efterfølgende tævede 
skoleinspektøren med et kosteskaft, inden hun blev 
ført bort af politiet, og senere tvangsindlagt på 
psykiatrisk afdeling i Hobro. 
Martin Eriksen Mørk, en tidligere meget succesfuld 
reklamechef i et kendt dansk firma. Han endte 
sin karriere i erhvervslivet og sit ægteskab, da han 
pludselig fandt Gud et sted i kælderen under familiens 
luksus-sommerhus og ellers begyndte at udbrede det 
glade budskab til venner, kolleger og mere eller mindre 
rystede familiemedlemmer. 
Endelig møder vi den noget yngre og meget kønnere 
Elise Fjordvang. Et af disse mennesker der konstant 
befinder sig ret langt ude i de følelsesmæssige 
yderregistre og som uvægerlig rammer fuldstændig 
fatalt forkert, hver gang hun snubler. Til gengæld kan 
hun flyve, når hun ellers ’føler at hun har det godt’. 
Problemet er selvfølgelig bare lidt det, at hun mener 
det helt konkret og bogstaveligt.

På tidspunktet for den afgørende samtale, er de 
alle naturligvis mere eller mindre pacificerede af 
længere tids medicin og intetsigende terapi, 
kombineret med effekten af et velmenende 
normalsamfunds indsigtsløse institutionalisering.

Og så er der mig. Som den eneste af de involverede 
parter, havde jeg opfanget og derefter behændigt 
undertrykt en lille vigtig oplysning. Et par dage før 
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samtalen skulle finde sted, var det af en e-mail 
til Visborggårds forstander fremgået, at Abraham 
Bodstofte ville blive godt en time forsinket. Så da 
det længe ventede mødetidspunkt oprinder, møder 
jeg selvfølgelig op, klædt fuldstændig, som man vil 
forvente af en fremtrædende psykiatrisk behandler: 
afslappet stil med fløjlsbukser, pæn sweater og særdeles 
fodvenlige sko. Jeg har normaliseret min frisure (fra 
noget meget langt til noget kedsommeligt kort). Ved 
yderligere hjælp fra et par til lejligheden huggede 
briller, lykkes det mig - naturligvis - at slippe godt fra at 
præsentere mig som Abraham Bodstofte. 
Efter nogen tid begynder situationen dog at udvikle sig 
i en helt uventet retning. 
Samtalens tre andre deltagere viser tegn på stigende 
usikkerhed. Forskellige bemærkninger og diverse 
antydninger peger tilbage. Ikke på deres egen situation 
og eventuelle udvikling i deres psykiatriske profil, 
men derimod til Visborggårds gamle skæbnetunge 
drama om Maria Sophie, Andreas og Susanne. Det 
er - selvom jeg gør mit yderste for at lade som 
det modsatte - som om stærke kræfter fra fortiden 
overtager situationen mere og mere og bruger nutidens 
aktører i det lille mødelokale til at opføre pinefulde og 
traumatiske glimt fra dagligdagen på den ulykkesramte 
herregård. 

Den gang for mere end 200 år siden.

Nu er jeg jo vant til lidt af hvert, 
og jeg må også erkende en vis 
vellysten gysen ved tanken om, at 
et eller andet overnaturligt var på 
spil, og at fortidens ulykkesramte 
personligheder på denne måde kunne 
hjemsøge nutidens mere følsomme 
sjæle. 

På et tidspunkt inden forvirringen 
bliver komplet dukker den rigtige 
Abraham Bodstofte op på scenen. 
Jeg prøver forgæves at undertrykke 
et lille smil. Han og jeg er næsten 
ens klædt, og selvom han ganske 
vist er noget ældre, bemærker jeg en 
svag antydning af forvirring før denne 
lettere opreklamerede stjerne-psykiater 
får etableret sin ellers utvivlsomt 
urokkelige mentale jordforbindelse. 

Han starter med de sædvanlige 
spørgsmål om, hvordan vi føler, vi har 
det, og om vi er glade for at være 
her. Spørgsmål, der lyder uskyldige og 
neutrale, men som man ved indeholder 

skjulte fælder, man kan hænges op på senere. Ligesom 
de berømte blækklatter, som kun er farlige, hvis 
man begynder at fortælle, hvad man synes de ligner. 
Spørgsmål, der selvom de er af afgørende betydning 
for ens personlige fremtid, ikke har nogen korrekte 
svarmuligheder.
 
Selvom den gode Bodstofte virkede lige så 111% 
normal som en let brugt Toyota, var der dog en 
i starten ubestemmelig besynderlighed over hans 
opførsel. Det mindede mig om en af disse Tv-serier, 
hvor man ved en fejl er kommet til at udsende 
underteksterne til afsnit tre sammen med afsnit fire. 
Noget passede helt fint i sammenhængen, mens 
manden i andre tilfælde svarede i øst og umotiveret 
ignorerede i vest. 
Det stod dog relativt hurtigt klart, at han i 
virkeligheden kun reagerede på de ting, jeg også 
reagerede på. På et tidspunkt lidt inde i forløbet 
spurgte han fx direkte mig: ’Og hvad tror du så, Elise 
egentlig mener med det?’ Et forbløffende spørgsmål, 
eftersom hun jo befandt sig i lokalet. I starten antog 
jeg, at vi var ofre for en eller anden besynderlig og 
meget moderne psykiatrisk behandlingsform. 

Spejle er noget meget mærkeligt noget. De viser 
tilsyneladende virkeligheden, sådan som den er. Dyr 
og småbørn opfatter dem anderledes og holder meget 
længe fast i deres tro på, at det man ser inde i spejlet er 
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en selvstændig realitet, og ikke kun en flad refleksion. 
Men ikke nok med, at spejle kun gengiver verdenen 
udenfor. De forholder sig til den og ved at bytte om 
på højre og venstre forvrænger de den på en næsten 
umærkelig men nogen gange ganske afgørende måde.
Hvis spejle var mennesker ville de både være 
dybt sindsforstyrrende og selv have behov for 
psykofarmaka.. 

Det var mens jeg sad og betragtede min egen 
refleksion i lokalets store spejl, at det, der senere 
skulle vise sig at være den forklaringen på Bodstoftes 
stadig mere absurde og labyrintiske opførsel, faldt mig 
ind. Først som en indskydelse, jeg hurtigt skød fra 
mig. Efterhånden dog som en uomtvistelig realitet: I 
mesterpsykiaterens meget jordbundne virkelighed var 
han og jeg simpelthen samtalens eneste deltagere. 
De tre øvrige, - hvad enten de nu faktisk var Lilly, 
Martin og Elise eller, som det nu forekom meget mere 
sandsynligt, at de var ofre for en slags besættelse: 
genspejlinger af Andreas von Arenstorff, Maria Sophie 
og Susanne Blambois. De kunne være reflekteret i 
mit eget skadede sind, min såkaldte underbevidstheds 
dybeste skygger eller fremmanet af hjemsøgende sjæle 
fra forgangne tider. Men under alle omstændigheder: 

- De var der slet ikke.

I virkeligheden.

Uanset, hvad den konkrete forklaring på denne 
rystende kendsgerning var, kunne jeg tydeligt mærke, 
at den samme tanke også havde ramt de tre andre 
tilstedeværende. Erkendelsen af enten at være en 
simpel psykosefremkaldt hallucination eller udslaget 
af fortabte sjæles evige hvileløshed ramte dem, 
omtrent samtidigt med, at den efterhånden synligt 
utrygge, men stadig urokkeligt normale og standhaftigt 
afbalancerede Abraham Bodstofte med slet skjult 
lettelse kunne erklære, at nu var samtalen forbi.

Da han var gået, sænkede stilheden sig i lokalet.

Scenariet 
fra spillernes synspunkt
De fire roller er naturligvis Lilly Marienlund, Martin 
Eriksen Mørk, Elise Fjordvang og mig., der i scenariets 
start optræder som psykiater. 
Sidstnævnte er på den ene side en dominerende 
position. På den anden side lægger den netop 
op til at man lader de andre ’patienter’ komme 
til orde og redegøre for forskellige dele af deres 
tilstand. Jeg har prøvet at give spillerne gode 
redskaber til at gennemføre denne balancegang, så alle 
føler, de får noget ud af det. En fornemmelse af 

sindets forskellige grænser og skyggeramte afkroge. 
Efterhånden begynder Visborggårds 
baggrundshistorie at blande sig mere og mere markant 
i denne del af forløbet. Det skal i praksis ske ved, 
at spillerne i løbet af scenariet får udleveret de fire 
handouts, der hører til deres rolle. De er indbyrdes 
temmelig forskellige men peger alle i samme retning. 
Det er op til spillerne selv at vurdere, hvilket indtryk 
de forskellige oplevelser, der står på disse handouts 
vil gøre på deres personer. Men meningen er, at det 
efterhånden vil være meget svært at ignorere, og i 
stadig stigende grad vil blande sig i deres samtale. 
Den spiller, der er mig, får ingen handouts, men jeg 
forventer, at udviklingen vil være særdeles åbenlys, 
og at også han vil være opmærksom på, hvor det 
begynder at udvikle sig hen. Ligesom de øvrige dog 
uden helt at fatte, hvor det vil ende. 
På et tidspunkt træder den rigtige Abraham Bodstofte 
ind, og afslører mit bedrag. Reaktionen er svær 
at forudse, men det er meningen, at jeg, der jo 
er forberedt på, at det vil ske, har forholdsvis få 
justeringsproblemer, mens de øvrige helst skal opleve 
det som lidt af en kolbøtte. 
Bodstofte ankommer et sted mellem to tredjedele og 
tre fjerdedele inde i scenariet, og begynder stort set 
med det samme at opføre sig temmelig besynderligt.
Det skal gerne ende med at være helt klart for dem, at i 
de simpelthen overhovedet ikke eksisterer i Bodstoftes 
virkelighed, ganske kort tid før scenariets slutning.
’Diagnose’ vil nok virke bedst, hvis de får lov til at 
tygge lidt på det bagefter, så folk skal have lov til at 
snakke og stille opklarende spørgsmål.

Scenariet 
fra masterens synspunkt
Når du skal køre ’Diagnose’ er der ikke de store 
tekniske håndsving. Den eneste virkelige udfordring 
kommer hen mod slutningen, hvor du simpelthen skal 
spille Bodstoftes rolle. 

Før starten kaster du et hurtigt blik på spillokalets 
indretning. Stemningen - eller manglen på samme 
- i et typisk klasselokale afviger ikke så meget fra 
stemningen i et samtalerum på Visborggård. Den 
eneste justering er, at det ville være en fordel med 
en klar afgrænsning af en del af rummet, så man 
kan afgøre, hvornår jeg, og senere du som Bodstofte 
’træder ind i lokalet’. 
Bortset fra fordelingen af rollerne, og uddelingen af 
diverse små handouts undervejs er det eneste, du skal 
gøre i starten blot at være tilstede.
Det er først da slutningen nærmer sig, at du træder 
ind som mesterpsykiateren Bodstofte, og det bliver lidt 
svært: 
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Du skal huske, at du dels er så normal som remoulade 
og spegepølsemadder, og at denne kedsommelige 
normalitet er en meget vigtig del af din selvopfattelse. 
Det er nemlig det eneste, der på afgørende og entydig 
vis hæver dig over de patienter, hvis galskab udfordrer 
din verdensopfattelse og hvis lejlighedsvist temmelig 
skæv-vinklede klarsyn uomtvisteligt afslører, at nogen 
af dem er en hel del klogere end dig. 
Da du træder ind i lokalet står det hurtigt lysende 
klart for dig, at den unge mand, du er sat til 
at evaluere, er midt i en større psykotisk episode 
med vrangforestillinger og potentielt ustabile 
implikationer: Selvom David Riis er fuldstændig 
alene i lokalet deltager han tilsyneladende i lange 
meningsudvekslinger med en eller flere personer. I 
noget der muligvis er en sygeligt forvansket version 
af en psykiatrisk samtale-terapeutisk session. Du 
har længe været interesseret i Davids sag, og hans 

vrangforestillingers usædvanlige natur. Du beslutter 
derfor at spille med. Snakke med dem, han snakker 
med, høre hvad de mener og så videre. Eftersom du 
nu faktisk hverken kan se og høre dem, er det lidt 
svært, og selvom du i  begyndelsen tilsyneladende 
er heldig, mærker du forholdsvis hurtigt på Davids 
reaktioner, at der er ved at gå kludder i det. Det 
er også omtrent på dette tidspunkt, du indser, at 
du lige så godt helt opgiver at lege med på hans 
vrangforestillinger. Egentlig ganske passende, for der 
er nu kun 5-10 minutter tilbage af samtalen, og du kan 
sige farvel. 

Forsynet med en rigelig velsignelse af 
førstehåndsindtryk og person-to-person feed back respons til 
at opstille en definitiv diagnose.

Mulige problemer:
Spilteknisk kan ’Diagnose’ spilles nøjagtigt, som det 
ville forløbe i virkeligheden. - Altså nærmest Live. 
(Handlingen indeholder jo fire personer, der sidder 

relativt stille og snakker omkring et bord det meste af 
tiden!)
Bedst er det naturligvis, hvis de tre øvrige spillere også 
antager, at den sidste spiller er  psykiateren. Denne 
rolle er lidt krævende og det er nok især vigtigt ikke at 
give den til en person med hang til at overspille.
Efter den rigtige Bodstoftes (=din) ankomst, vil 
spillerne i stigende grad blive opmærksomme på at han 
ignorerer dem, og det kan jo nemt ende med, at de gør 
ting, som kan tvinge dig til at gå lidt ud af rollen. - Fx 
hvis de skubber til ham/dig, råber el lign. Altså noget 
du noget du ikke kan lade være med at reagere på. Du 
skal så blot fortælle spilleren, at det ikke har nogen 
effekt, at deres hænder går lige igennem dig osv.

Handouts og vejledning:
De begivenheder, ’Diagnose’ bygger på, udspillede 
sig i virkeligheden fra kl. 13.30 - 15.55 en tilfældig 

tirsdag på Visborggård. 
Det betyder, at en 
varighed på mellem 
halvanden og to timer må 
være det optimale. Det 
er naturligvis op til dig 
som master at vurdere 
forløbets udvikling 
undervejs og afgøre hvor 
meget tid, de enkelte 
faser i spillernes 
opfattelse af situationen 
kræver.
Der er 12 handouts til 
fordeling mellem tre af 
spillerne. De beskriver 

mærkelige stemmer, indskydelser og sære tanker og 
er beregnet på at formidle situationsskiftet undervejs. 
Det, der står på dem, er noget de pågældende synes 
sker, eller som de hører og ser. Ikke noget de andre 
oplever. De skal uddeles til de rigtige personer i den 
rigtige rækkefølge. 
Det betyder kort sagt, at du i gennemsnit sådan 
omtrent skal give hver af disse tre spillere et handout 
hvert tyvende minut. Det er op til dig at sørge for, at 
det kommer til at passe ind i både spillets og de enkelte 
spilleres rytme.

Du skal altså kort sagt:
Fordele rollerne, således, at min rolle ikke går til en 
spiller der overspiller.
Sørge for, at spillerne ikke ser hinandens beskrivelser.
Klippe 12 små handouts ud, og fordele dem til de 
rigtige spillere i den rigtige rækkefølge.
Spille Abraham Bodstoftes rolle i scenariets slutfase.
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Credits
Æren for den ret geniale ide om novelle-scenarier 
må tilfalde forfatterkollektivet Natural Born Holmers 
herunder blandt andre Frederik Berg Olsen, der som 
scenarieansvarlig lancerede ideen på Orkon i Odder 
2001. Man kan læse mere om konceptet og tankerne 
bag på deres hjemmeside:
www.naturalbornholmers.dk/noveller.htm

Jeg har valgt at bruge novellescenarieideen til Diagnose 
simpelthen fordi den gør det muligt at lade spillerne 
gennemleve et kort intensivt forløb i realtid uden 
en masse unødvendige omsvøb og ligegyldige 
armbøjninger..

Tak til:

Michael Erik Næsby for at være den, der, uden at ville 
det, satte tingene i gang og for i sine lyse øjeblikke 
at have en fantasi, der er om muligt endnu mere 
skræmmende end min virkelighed.

Maya Krone for pludselig at vende det hele på 
hovedet. 

Prøvespillerne under Mayas strenge overblik...
og Lisa Irene Hau’s hold: Anna Felthaus, Erik 
Kristensen, Rasmus Herold og Janne 

Medarbejdere og ikke mindst patienter i den danske 
galningebranche 
ligegyldigt i hvilken virkelighed de nu måtte befinde 
sig i 
og uanset hvordan de føler at de har det med det.

Ordet ’diagnose’ betegner en kasseformet beholder, 
som bruges til at anbringe andre menneskers 
uforståelighed i, og som derved behændigt kan fritage 
folk og samfund fra at forholde sig til den.

indholdsfortegnelse
introduktion/vejen til galehuset........................... s.3
visborggård/vigtig baggrundsinformation ........ s.3
scenariet ................................................................... s.4
scenariet fra spillernes synspunkt ....................... s.6
scenarier fra masterens synspunkt ...................... s.6
credits....................................................................... s.8
indholdsfortegnelse .............................................. s.8

prøvespillet
Lisas spillere klagede lidt over, at karakterbeskrivel-
serne manglede vejledning i, hvordan rollerne skal spil-
les. Men i praksis spillede de fremragende. Hvilket 
viser, at hvis man har en god fornemmelse af hvordan 
en person tænker og føler kommer resten mere eller 
mindre af sig selv. Der var også negative kommentarer 
til den pludselige overgang i forbindelse med handout 
nr. 3. De fandt at skiftet kom lidt for pludseligt og 
uforberedt. - Nu ER det jo meningen, at det skal 
komme bag på spillerne, og jeg mener at netop over-
raskelsesmomentet er en vigtig del af oplevelsen.
Generel gik spillet over al forventning: 
Der skete det uventede, at Martin, Elise og Lilly beslut-
tede at forlade mødelokalet, hvilket understreger det 
hensigtsmæssige i at opdele spillokalet, samt at min 
spiller valgte at afsløre sig selv. Det skete dog på et 
absolut velvalgt tidspunkt i forløbet, og havde ingen 
negativ betydning. 
Det hele sluttede med at først Lilly/Sophie alene og 
derefter  Martin/Andreas hånd i hånd med Elise/
Susanne sprang i døden fra et tårnvindue, mens min 
spiller gik hovedrystende bort.
Efterfølgende følte spillerne et stærkt behov for at få 
afklaret om de havde været en slags spøgelser eller 
om de var udslag af mine private psykoser under en 
eller anden form: Et særdeles forståeligt behov, som 
jeg dog af gode grunde ikke kan efterkomme. Jeg kan 
kun konkludere på min oplevelse, sådan som den her 
er genfortalt i rollespilsform, at enten er virkeligheden 
et langt mere underligt sted end de fleste går og tror 
eller også er jeg selv langt mere sindssyg, end jeg havde 
anet. Selv hælder jeg indlysende nok til den første 
forklaring, men bevise det, kan jeg selvfølgelig ikke.
/David
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Rollebeskrivelse
/Lilly Marienlund

Forfatterens kommentar:
Fyrreårig lærerinde, der gik amok over sine forbløffede 
syvendeklasseelever midt i en håndarbejdstime og 
efterfølgende tævede skoleinspektøren med et 
kosteskaft, inden hun blev ført bort af politiet, og 
senere tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling i Hobro. 

Tanker:
Det betyder ’Lilje’. - Navnet altså, og liljer siges at 
være sarte. Du er ikke sart. Du er stærk. Du styrer 
din tilværelse med effektivitet  og et præcist blik for, 
hvad der rigtigt og forkert. Og du har altid været mere 
end villig til at lade andre nyde godt af dine råd og 
vejledninger. Du har måske nok aldrig været specielt 
populær - popularitet er for tøsedrenge - men du har 
haft mange trofaste støtter, som under din ufejlbarlige 
vejledning var med til at præge den skole du arbejdede 
på, og den lille by den lå i.
Det har ikke altid været sådan. Som barn og ung pige, 
vidste du ikke nok om, hvem du var, og blev derfor 
et let offer for drillende kammerater og dine søskendes 
hån. Uden længere at kunne forstå hvorfor, husker du, 
at de kunne få dig til at græde og løbe rystende bort. - 
Til dit sikre skjulested  bag kufferterne på loftet. 
Siden er du blevet meget bedre til at modstå folks 
kritik og manglende forståelse. Det er jo ikke alle, der 
ønsker din hjælp, selvom du ved, at det er det bedste 
for dem. Nogen gange må man gribe til temmelig 
skrappe midler for at kunne redde dem fra deres egen 
dumhed. 

Som den dag du blev indlagt. Det var nødvendigt for 
børnenes egen skyld. Du havde ganske vist bemærket, 
at nogen af dem havde forladt lokalet - tilsyneladende 
i panik. Men du havde altså noget du skulle have sagt. 
Du kan mærkelig nok ikke helt huske nøjagtigt hvad. 
Noget med sex og dets afskyelighed sikkert. De små 
tænkte jo ikke på andet nu om dage. Du husker også 
skoleinspektøren, kosteskaftet og de håndfaste men 
ikke uvenlige politimænd. 
Resten er temmelig tåget. Det mest tydelige minde er 
de uanede mængder fjernsyn, du har set i de lange 
måneder på psykiatrisk, siddende i den karryfarvede 
dagligstue, mens du ventede på ting, du ikke vidste, 
hvad var, men som du til gengæld vidste ikke ville ske. 
Og den klare fornemmelse af, at hvis du nogensinde 
skulle ud igen, gjaldt det om at virke normal, at 
opføre sig som man forventede. Du kunne ikke frigøre 
dig fra en fornemmelse af, at dit udbytte af de 
mange måneder med TV og medicin havde været, 
at du nu kunne opføre dig omtrent som en dårlig 
Tv-udsendelse. 
Hvis ikke der skete noget uforudset.

Dagens møde:
Sammen med to-tre andre beboere fra Visborggårds 
mange afdelinger er du blevet indkaldt til en 
’evaluerende samtale’ med den konsulterende psykiater 
Abraham Bodstofte. - Du kan forstå, at afdelingens 
ansatte anser ham for noget særligt, og at der vil 
blive lagt meget stor vægt på hans vurdering. Hvis 
du kan gøre et godt indtryk, kan det måske være 
dit første skridt på vejen ud af det psykiatriske 
behandlingssystem.
Det er vigtigt at få forklaret ham, hvor roligt 
og afslappet, du tager alting. Helst med nogen 
overbevisende eksempler.

Om Visborggård:
Gennemsyret af en besynderlig stemning. Dels har 
man fyld stedet med en gruppe mildt sagt meget 
mærkelige mennesker. Dels er det stort, dystert og 
sært defensivt at se til. Et rigtigt spøgelsesslot, og 
det kan da ikke undre, at folk på egnen fortæller alle 
mulige uhyrlige historier. En af de mest uhyggelige – 
ikke mindst i forhold til bygningerne nuværende brug 
– er beretningen om herremanden Kaptajn Andreas 
von Arenstorff, den unge dydige Maria Sophie von 
Schiebell og den franske guvernante. I et brev fra 
1736 beskriver Andreas entusiastisk, hvordan den unge 
frøken Marie Sophie har forbedret hans levevis og 
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sprogbrug, fået ham til at gå i kirke og til at holde op 
med at ryge og drikke. 
Han giftede sig med hende – meget mod sin families 
ønsker – og  man ved, at de fik to børn. Men på 
et tidspunkt må det være begyndt at gå galt, og må 
have udviklet sig til et rent helvede. Noget Andreas 
til slut valgte at løse ved at lade sin på det tidspunkt 
angiveligt sindssyge kone indespærre i et tårnværelse, 
hvor hun tilbragte resten af sine dage. I mellemtiden 
var en anden kvinde dukket op på scenen. Den franske 
guvernante, Susanne Blambois, kaldet mamsellen. Hun 
var både ung og køn, og folk vidste nok, hvad hun 
skulle på Visborggård. Ondsindede rygter eller udslag 
af almindelig menneskekundskab? – Det ligger i hvert 
fald fast, at Susanne i stadig højere grad spillede rollen 
som fruen på gården og stillede op som værtinde, når 
der var brug for det. 
På baggrund af denne historie er det ikke så sært 
at folk siger det spøger på Visborggård. Det der 
kan undre, er vel, at det skulle være mamsellen, der 
hjemsøger den gamle herregård.

Diagnose 
(Foromtalen):
’At være…’ mumlede David mens han dramatisk 
vendte sig om mod det store antikke spejl, ’eller ikke at 
være. Det er spørgsmålet!’ Han sendte sit krakelerede 
spejlbillede et blændende smil, og forlod nynnende 
det gamle tårnværelse. Et øjeblik forekom det ham, 
at en svag spøgelsesagtig stemme svarede ham. Et 
ekko. Utvivlsomt. Han havde meget han skulle nå, og 
desuden var han jo færdig med den slags.
’Det nuværende Visborggaard opførtes som en fornem 
Renæssancebygning omkring 1575 med den sydvendte Portfløj og 
dennes Hjørnetaarne, der rejser sig direkte fra den omgivende 
Voldgrav, som de dominerende Træk. Den smukke, i Granit 
udfærdigede, indgangsportal, der i Stil er udformet som en 
romersk Triumfbue og den store fransk inspirerede Barokhave 
er Herregaardens mest berømmelige Dele. I 1938 ombyggedes 
V., efter at være blevet overtaget af Staten, til Plejehjem for 100 
sindssyge Personer.’ 
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Rollebeskrivelse
/Martin Eriksen Mørk

Forfatterens kommentar:
Tidligere meget succesfuld reklamechef i et kendt 
dansk firma. Han endte sin karriere i erhvervslivet 
og sit ægteskab, da han pludselig fandt Gud et 
sted i kælderen under familiens luksus-sommerhus 
og ellers begyndte at udbrede det glade budskab 
til venner, kolleger og mere eller mindre rystede 
familiemedlemmer. 

Tanker:
Du kan tydeligt huske, da Gud talte til dig for første 
gang: Dansen om Guldkalven! Alt hvad du har gjort 
mod en af disse mine mindste! Lad ham som er 
uden synd kaste den første sten! Du vidste ikke, hvad 
det skulle betyde. Men ordene hamrede sig ind i dit 
hoved og rummet blev nærmest pulveriseret af et 
blændende lys. Du havde ellers aldrig været religiøs, og 
var bestemt ikke fast gæst i kirken. Men du vidste med 
en syg fornemmelse, der meget mindede om en slags 
højdeskræk, at du nu var blevet udvalgt til at gøre Hans 
værk blandt de syndige. 
I den efterfølgende tid talte Han oftere og oftere til 
dig og stillede større og større krav. Stadig på den 
samme dybt kryptiske måde. Det var svært at leve op 
til: Herren var bestemt ikke god til at formulere sig, og 
du anede ikke, hvad Hans krav egentlig gik ud på. Du 
følte dig som en hyperaktivt flue i en flaske. En flaske, 
en uforståelig gud havde kastet i havet fra et ukendt 
sted med et budskab på et fremmed sprog. Noget du 
selvfølgelig måtte gøre alt for at skjule både for Gud, 
og for den flok af forvildede får Han ville gøre dig til 
hyrde for. Det var mildt sagt temmelig stressende.
Samtidigt var det selvfølgelig også et stort problem, at 
du tydeligt kunne mærke, at ligesom du ikke forstod 
Gud, var der ingen, der forstod dig. Det var en 
frygtelig periode i dit liv, og faktisk måtte du erkende, 
at det kom som en lettelse for dig at blive indlagt. 
Som du sagde: ’Der kan du se Gud! Det eneste vi 
har opnået er, at de tror jeg er gået fra forstanden. 
Men Gud var tavs, og der blev længere og længere 
tid mellem han lod høre fra sig. Din verden begyndte 
langsomt at vende tilbage til normaltilstanden. Bortset 
fra, at din kone var skredet og dine børn troede du 
var bims. Du havde mistet dit job og hæftede for en 
milliongæld. 
Og så naturligvis, at du boede i et lille upersonligt rum 
på en psykiatrisk institution midt i Jylland et sted. På et 
gammelt slot ganske vist. – Men et galehus var og blev 
et galehus, uanset hvordan det var pakket ind.

Om Visborggård:
Gennemsyret af en besynderlig stemning. Dels har 
man fyld stedet med en gruppe mildt sagt meget 
mærkelige mennesker. Dels er det stort, dystert og 
sært defensivt at se til. Et rigtigt spøgelsesslot, og 
det kan da ikke undre, at folk på egnen fortæller alle 
mulige uhyrlige historier. En af de mest uhyggelige – 
ikke mindst i forhold til bygningerne nuværende brug 
– er beretningen om herremanden Kaptajn Andreas 
von Arenstorff, den unge dydige Maria Sophie von 
Schiebell og den franske guvernante. I et brev fra 
1736 beskriver Andreas entusiastisk, hvordan den unge 
frøken Marie Sophie har forbedret hans levevis og 
sprogbrug, fået ham til at gå i kirke og til at holde op 
med at ryge og drikke. 
Han giftede sig med hende – meget mod sin families 
ønsker – og  man ved, at de fik to børn. Men på 
et tidspunkt må det være begyndt at gå galt, og må 
have udviklet sig til et rent helvede. Noget Andreas 
til slut valgte at løse ved at lade sin på det tidspunkt 
angiveligt sindssyge kone indespærre i et tårnværelse, 
hvor hun tilbragte resten af sine dage. I mellemtiden 
var en anden kvinde dukket op på scenen. Den franske 
guvernante, Susanne Blambois, kaldet mamsellen. Hun 
var både ung og køn, og folk vidste nok, hvad hun 
skulle på Visborggård. Ondsindede rygter eller udslag 
af almindelig menneskekundskab? – Det ligger i hvert 
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fald fast, at Susanne i stadig højere grad spillede rollen 
som fruen på gården og stillede op som værtinde, når 
der var brug for det. 
På baggrund af denne historie er det ikke så sært 
at folk siger det spøger på Visborggård. Det der 
kan undre, er vel, at det skulle være mamsellen, der 
hjemsøger den gamle herregård.

Dagens møde:
Sammen med to-tre andre beboere fra Visborggårds 
mange afdelinger er du blevet indkaldt til en 
’evaluerende samtale’ med den konsulterende psykiater 
Abraham Bodstofte. – Du kan forstå, at afdelingens 
ansatte anser ham for noget særligt, og at der vil 
blive lagt meget stor vægt på hans vurdering. Hvis 
du kan gøre et godt indtryk, kan det måske være 
dit første skridt på vejen ud af det psykiatriske 
behandlingssystem.
Du har tænkt dig at forklare psykiateren, at du nu er 
blevet ateist, og at forskellige ting har gået dig til at 
indse, at hvis der virkelig var en gud, ville han ikke tale 
til dig på den måde.
(Du er lidt spændt på, hvordan Gud vil reagere, 
men nu og her forekommer psykiateren dig at være 
vigtigere.)

Diagnose 
(foromtalen)
’At være…’ mumlede David mens han dramatisk 
vendte sig om mod det store antikke spejl, ’eller ikke at 
være. Det er spørgsmålet!’ Han sendte sit krakelerede 
spejlbillede et blændende smil, og forlod nynnende 
det gamle tårnværelse. Et øjeblik forekom det ham, 
at en svag spøgelsesagtig stemme svarede ham. Et 
ekko. Utvivlsomt. Han havde meget han skulle nå, og 
desuden var han jo færdig med den slags.
’Det nuværende Visborggaard opførtes som en fornem 
Renæssancebygning omkring 1575 med den sydvendte Portfløj og 
dennes Hjørnetaarne, der rejser sig direkte fra den omgivende 
Voldgrav, som de dominerende Træk. Den smukke, i Granit 
udfærdigede, indgangsportal, der i Stil er udformet som en 
romersk Triumfbue og den store fransk inspirerede Barokhave 
er Herregaardens mest berømmelige Dele. I 1938 ombyggedes 
V., efter at være blevet overtaget af Staten, til Plejehjem for 100 
sindssyge Personer.’ 
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Rollebeskrivelse
/Elise Fjordvang

Forfatterens kommentar:
Et af disse mennesker der konstant befinder sig ret 
langt ude i de følelsesmæssige yderregistre og som 
uvægerlig rammer fuldstændig fatalt forkert, hver gang 
hun snubler. Til gengæld kan hun flyve, når hun 
ellers ’føler at hun har det godt’. Problemet er selv-føl-
gelig bare lidt det, at hun mener det helt konkret og 
bogstaveligt.

Tanker:
Du har været på Visborggård i mange måneder. 
Tror du nok. Verden er grå. Sådan en ubestemmelig 
mellemting mellem lysegrå og mørkegrå. Det har den 
været længe. Du aner fjerne fornemmelser af farver, 
men de trænger ikke gennem den grå dyne. (Knæks) 
Ting er bløde – uden kanter eller større betydning: Din 
kat er død. Nå? – Tillykke med fødselsdagen! Nå? – 
Din kæreste ringede. Nå? Ringenes Herre i biffen. Nå?
Du ved naturligvis godt, hvad der er grunden til denne 
døde, bløde, grålighed: Pillerne. Du ved, at du ville 
blive rasende, hvis du kunne. Men det er simpelthen 
for besværligt og du gider ikke. (Knæks) De fører 
omhyggelig kontrol med at du får dem alle sammen, 
og fortæller dig, at de hjælper, og at det er for dine 
egen skyld, og at du har det meget bedre nu. Nå?
Du husker farver, følelse af fart, fester. Du husker 
mørke, sorg og angst der maste sig under en tonstung 
masse af sten. Så din krop blev helt sammenkrøllet og 
dybfrossen. (Knæks) Det er alt sammen væk nu. Du 
savner det. – Næh egentlig ikke. Du ville måske næsten 
ønske du savnede det.
Til din overraskelse slår du i bordet ved tanken, og 
mærker antydningen af et smil. Måske er der alligevel 
liv derinde et sted? (Knæks)
Du husker dit liv fra før Visborggård som en slags 
rutschebanetur i an afbrudt drøm. Langt væk og 
uden mulighed for at blive genoptaget. Du husker 
kærligheden som en rus, som når man springer fra et 
tag. En susende altopslugende svimmelhed.
Du kigger med en svag undren på bordet foran dig. 
Hvor bunker af små glasskår nu ligger systematisk 
udlagt i  lige rækker og søer af blod. Du undersøger 
sårene i dine håndflader, og beslutter, at du hellere 
må skylle dem, og rydde lidt op, inden nogen fra 
personalet kommer. De tager den slags forbløffende 
alvorligt.

Om Visborggård:
Gennemsyret af en besynderlig stemning. Dels har 
man fyld stedet med en gruppe mildt sagt meget 
mærkelige mennesker. Dels er det stort, dystert og 
sært defensivt at se til. Et rigtigt spøgelsesslot, og 

det kan da ikke undre, at folk på egnen fortæller alle 
mulige uhyrlige historier. En af de mest uhyggelige – 
ikke mindst i forhold til bygningerne nuværende brug 
– er beretningen om herremanden Kaptajn Andreas 
von Arenstorff, den unge dydige Maria Sophie von 
Schiebell og den franske guvernante. I et brev fra 
1736 beskriver Andreas entusiastisk, hvordan den unge 
frøken Marie Sophie har forbedret hans levevis og 
sprogbrug, fået ham til at gå i kirke og til at holde op 
med at ryge og drikke. 
Han giftede sig med hende – meget mod sin families 
ønsker – og  man ved, at de fik to børn. Men på 
et tidspunkt må det være begyndt at gå galt, og må 
have udviklet sig til et rent helvede. Noget Andreas 
til slut valgte at løse ved at lade sin på det tidspunkt 
angiveligt sindssyge kone indespærre i et tårnværelse, 
hvor hun tilbragte resten af sine dage. I mellemtiden 
var en anden kvinde dukket op på scenen. Den franske 
guvernante, Susanne Blambois, kaldet mamsellen. Hun 
var både ung og køn, og folk vidste nok, hvad hun 
skulle på Visborggård. Ondsindede rygter eller udslag 
af almindelig menneskekundskab? – Det ligger i hvert 
fald fast, at Susanne i stadig højere grad spillede rollen 
som fruen på gården og stillede op som værtinde, når 
der var brug for det. 
På baggrund af denne historie er det ikke så sært 
at folk siger det spøger på Visborggård. Det der 
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kan undre, er vel, at det skulle være mamsellen, der 
hjemsøger den gamle herregård.

Dagens møde:
Sammen med to-tre andre beboere fra Visborggårds 
mange afdelinger er du blevet indkaldt til en 
’evaluerende samtale’ med den konsulterende psykiater 
Abraham Bodstofte. – Du kan forstå, at afdelingens 
ansatte anser ham for noget særligt, og at der vil 
blive lagt meget stor vægt på hans vurdering. Hvis 
du kan gøre et godt indtryk, kan det måske være 
dit første skridt på vejen ud af det psykiatriske 
behandlingssystem. 
Du har store plastre på begge hænder. Men det er 
jo helt normalt. Nej det er vist ikke sådan rigtigt 
almindeligt? – Det kan ske, men er ikke normalt! – 
Hmmmmmm. Du må hellere have en god og helt 
troværdig forklaring klar til mødet. Hr. Bodstofte 
skulle jo meget nødigt få det forkerte indtryk.

Diagnose 
(foromtalen:)
’At være…’ mumlede David mens han dramatisk 
vendte sig om mod det store antikke spejl, ’eller ikke at 
være. Det er spørgsmålet!’ Han sendte sit krakelerede 
spejlbillede et blændende smil, og forlod nynnende 
det gamle tårnværelse. Et øjeblik forekom det ham, 
at en svag spøgelsesagtig stemme svarede ham. Et 
ekko. Utvivlsomt. Han havde meget han skulle nå, og 
desuden var han jo færdig med den slags.
’Det nuværende Visborggaard opførtes som en fornem 
Renæssancebygning omkring 1575 med den sydvendte Portfløj og 
dennes Hjørnetaarne, der rejser sig direkte fra den omgivende 
Voldgrav, som de dominerende Træk. Den smukke, i Granit 
udfærdigede, indgangsportal, der i Stil er udformet som en 
romersk Triumfbue og den store fransk inspirerede Barokhave 
er Herregaardens mest berømmelige Dele. I 1938 ombyggedes 
V., efter at være blevet overtaget af Staten, til Plejehjem for 100 
sindssyge Personer.’ 



15

d i a g n o s e  -  n o v e l l e s c e n a r i e  a f  d a v i d  r i i s  -  f a s t a v a l  2 0 0 3

Rollebeskrivelse
/David Riis

Forfatterens kommentar:
Før det gik galt for mig, og jeg endte på modtagersiden 
af den danske galningebranche, var jeg et ret kendt 
medlem af den århusianske rollespilselite. Jeg slog 
mine folder i kredsen omkring Fastaval-TV, arbejdede 
sammen med folk som Ask Agger og Palle Schmidt, 
samt var i al ubeskedenhed en af hovedkræfterne bag 
Vampire’s gennembrud i DK. 
Det er vel også relevant, at jeg opnåede et vis 
ry som iværksætter af stort anlagte og ikke altid 
specielt godmodige practical jokes, samt for ved et par 
lejligheder på Fastaval i Århus at have fået en enkelt af 
mine spillere til at græde. 

Tanker:
I begyndelsen, var der mørke, som man siger: Det hele 
startede med, at jeg vågnede nøgen og frysende i en 
skov et sted. Faktisk vidste jeg i starten ikke en gang, at 
jeg ikke anede hvem jeg var, hvor jeg var, eller hvordan 
jeg var kommet der. 
Efter, hvad der forekommer mig at måtte have været 
flere dage i denne bevidsthedsløse tilstand, blev jeg 
fundet af et ældre ægtepar, der uden tøven meldte mig 
til politiet. 

Suk.

Dette mit første møde med samfundssystemet 
resulterede i et brækket håndled, nogen trykkede 
ribben og en indlæggelse. På sygehuset begyndte 
hvidkitlede, systematiske væsner at stille spørgsmål og 
finde svar. Jeg fik at vide, at jeg tilsyneladende hed 
David Riis, og havde virkelighedskontakt nok til at 
notere, at denne omstændighed resulterede i en del 
administrativt bøvl. Dybest set var jeg dog ligeglad. 
Forskellige minder var nemlig nu begyndt at vende 
tilbage med en kraft og klarhed, der fik dem til 
at virke meget mere virkelige end hospitalssengen 
og de personlighedsløse hvide kittelvæsner: Skærende 
visioner af flænsede mennesker. Skrigende hoveder på 
lange stænger. Slangelignende metal-klædte dæmoner, 
der gnaver sig velovervejet gennem ulykkelige ofre. 
Hære af hjernetomme slaver indsmurt i indvolde og 
blod. – Og mest uhyggeligt af alt: en venlig  stemmes 
isnende kalden: 
’David, min ven. Er du der?’

Min store fejl var at fortælle de hvidkitlede om disse 
minder. Resultatet var naturligvis, at jeg efter meget 
kort tid blev overført til en psykiatrisk afdeling. De 
uhyggelige minder fortsatte med uformindsket kraft. 
Efterhånden lærte jeg dog at smile intetsigende for 

at skjule den slags ubetydelige detaljer. Samtidigt 
kunne jeg så underkaste disse sære psykiatere og 
deres håndlangere den samme koncentrerede 
adfærdsanalyse, som de så rutinemæssigt udsatte mig 
for.
Det var på dette tidspunkt, jeg blev overført til 
Visborggård.

Om Visborggård:
Gennemsyret af en besynderlig stemning. Dels har 
man fyld stedet med en gruppe mildt sagt meget 
mærkelige mennesker. Dels er det stort, dystert og 
sært defensivt at se til. Et rigtigt spøgelsesslot, og 
det kan da ikke undre, at folk på egnen fortæller alle 
mulige uhyrlige historier. En af de mest uhyggelige – 
ikke mindst i forhold til bygningerne nuværende brug 
– er beretningen om herremanden kaptajn Andreas 
von Arenstorff, den unge dydige Maria Sophie von 
Schiebell og den franske guvernante. I et brev fra 
1736 beskriver Andreas entusiastisk, hvordan den unge 
frøken Marie Sophie har forbedret hans levevis og 
sprogbrug, fået ham til at gå i kirke og til at holde op 
med at ryge og drikke. 
Han giftede sig med hende, og man ved, at de fik to 
børn. Men på et tidspunkt må det være begyndt at 
gå galt, og må have udviklet sig til et rent helvede. 
Noget Andreas til slut valgte at løse ved at lade sin på 
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det tidspunkt angiveligt sindssyge kone indespærre i et 
tårnværelse, hvor hun tilbragte resten af sine dage. I 
mellemtiden var en anden kvinde dukket op på scenen. 
Den franske guvernante, Susanne Blambois, kaldet 
mamsellen. Hun var både ung og køn, og folk vidste 
nok, hvad hun skulle på Visborggård. Ondsindede 
rygter eller udslag af almindelig menneskekundskab? – 
Det ligger i hvert fald fast, at Susanne i stadig højere 
grad spillede rollen som fruen på gården og stillede op 
som værtinde, når der var brug for det. 
På baggrund af denne historie er det ikke så sært 
at folk siger det spøger på Visborggård. Det der 
kan undre, er vel, at det skulle være mamsellen, der 
hjemsøger den gamle herregård.

Dagens møde:
Sammen med to-tre andre beboere fra Visborggårds 
mange afdelinger er du blevet indkaldt til en 
’evaluerende samtale’ med den konsulterende psykiater 
Abraham Bodstofte. – Du kan forstå, at afdelingens 
ansatte anser ham for noget særligt, og at der vil blive 
lagt meget stor vægt på hans vurdering. Hvad ingen 
andre ved er, at denne udefrakommende autoritet 
bliver forsinket. Du har nemlig opsnappet en e-mail 
fra Bodstofte til forstanden og behændigt slettet den. 
Så da dagen oprinder, er du nyklippet, og har forsynet 
dig selv med et par huggede briller, en pæn sweater 
og et par særdeles fodvenlige sko. 
Så da du nogen minutter efter det 
oprindelige mødetidspunkt træder 
ind i lokalet, er det med ordene: 
”Goddag, mit navn er Abraham 
Bodstofte, hvordan har vi det?”
Det er forholdsvis nemt at spille 
psykiater. Deres taktik går som 
regel mest ud på, at få folk 
til at afsløre sig selv og sine psy-
kiske særheder. Og til det formål 
stiller psykiateren små tilsynela-
dende uskyldige spørgsmål og 
lader ellers patienten tale så eget 
som muligt. Patienten, hvis udta-
lelser ofte besvares med ordene: 
”jaså”, ”interessant” eller 
”hmm…” ved, at de er ved at 
afsige deres egen dom, men har 
dog sjældent nogen fornemmelse 
af, hvad denne dom kommer til at 
gå ud på. Før det er for sent. I 
gruppesamtaler som denne, er det 
en stor hjælp, at lade deltagerne 
kommentere hinanden og så vidt 
muligt at lade dem stille de svære 
spørgsmål.

Diagnose 
(foromtalen):
’At være…’ mumlede David mens han dramatisk 
vendte sig om mod det store antikke spejl, ’eller ikke at 
være. Det er spørgsmålet!’ Han sendte sit krakelerede 
spejlbillede et blændende smil, og forlod nynnende 
det gamle tårnværelse. Et øjeblik forekom det ham, 
at en svag spøgelsesagtig stemme svarede ham. Et 
ekko. Utvivlsomt. Han havde meget han skulle nå, og 
desuden var han jo færdig med den slags.
’Det nuværende Visborggaard opførtes som en 
fornem Renæssancebygning omkring 1575 med den 
sydvendte Portfløj og dennes Hjørnetaarne, der 
rejser sig direkte fra den omgivende Voldgrav, som 
de dominerende Træk. Den smukke, i Granit 
udfærdigede, indgangsportal, der i Stil er udformet 
som en romersk Triumfbue og den store fransk 
inspirerede Barokhave er Herregaardens mest 
berømmelige Dele. I 1938 ombyggedes V., efter at 
være blevet overtaget af Staten, til Plejehjem for 100 
sindssyge Personer.’ 
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Bilag 1
/Lilly Marienlund

En lyd:
Du hører helt tydeligt lyden af en nøgle, der eftertrykkeligt og uimodsigeligt bliver drejet om i låsen i døren til 
mødelokalet. Efterfulgt af lyden af en kraftig slå, der bliver skubbet for. Et sted derude. 
Du tænker et øjeblik på om du nogensinde kommer levende ud igen. 
Men så ser du forsigtigt på døren. Lyden kan tydeligvis ikke være kommet fra dens helt almindelige lås. Netop 
som du får overbevist dig selv om, at det nok bare var  … et eller andet normalt og ufarligt, hører du lyden 
igen.

En tanke:
Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

_________________________________________________________

Bilag 2
/Lilly Marienlund

En tanke:
Selv Helvede er noget, man kan vende sig til.
Du betragter Martin og Elise. Og du fornemmer, at der foregår noget ’forkert’ mellem  dem. Noget, der truer 
dig. Noget som kan koste dig livet? 

Herren vil komme og straffe de syndige på jorden og i al evighed!

Aldrig ræd for mørkets magt
stjernerne vil lyse!
Med et fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

Kæmp for alt, hvad du har kært
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært
døden ikke heller.

Fornuftens stemme:
Du er nødt til at gøre noget for at finde ud af, hvor de mærkelige tanker og syner kommer fra og hvad du 
kan eller skal gøre ved det. 
– Men diskret. Folk skulle jo nødigt tro, at du var ved at gå fra forstanden!

_________________________________________________________
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Bilag 3
/Lilly Marienlund

En tanke:
Du ved, at Martin en gang elskede dig ligeså stærkt og hæmningsløst, som han i dag hader dig. Måske er det 
i virkeligheden slet ikke had. Måske er det frygt. – En frygt som Susanne kan give ham trøst  og en form 
for falsk tryghed imod. 
Du ved, at den som aldrig tager fejl bærer en frygtelig byrde. En byrde som man er tvunget til også at påføre 
andre. Gud kræver sine ofre. Martyrer bliver hellige. – Men det koster dem sædvanligvis livet.
Hvis du havde kunnet få Andreas til at forstå, at det alt sammen var til hans eget og børnenes bedste. Af hensyn 
til deres sjæls frelse. – Ville han så have handlet anderledes. Hvis han vidste, at det var af kærlighed. 
For således elskede Gud Verden, at han korsfæstede sin eneste søn. 
Herre, forlad dem, for de selvom de ved, hvad de gør, kan de ikke andet!

_________________________________________________________

Bilag 4
/Lilly Marienlund

Lyde:
Så tilspørger jeg dig Kaptajn Andreas von Arenstorff, vil du have Maria Sophie von Schiebell, som hos dig 
står, til din ægtehustru? 
- Ja!
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil 
tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? 
- Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig Maria Sophie von Schiebell, vil du have Kaptajn Andreas von Arenstorff, som hos 
dig står, til din ægtemand? 
- Ja!
Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil 
tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? 
- Ja!

En tanke:
Og  selv den måde, han satte ringen på din finger viste, hvor meget han elskede dig. Nu  – ved du et eller andet 
sted fra – er selv jeres jordiske rester blevet fjernet fra den gravplads i kirkegulvet, hvor, de oprindeligt var lagt, 
men døden har endnu ikke skilt jer, og du elsker ham stadig. 

Du siger:
Martin kan du tilgive mig?

_________________________________________________________
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Bilag 1
/Martin Eriksen Mørk

Midt i det hele, og uden at det tilsyneladende har nogen forbindelse med noget, kommer du til at tænke på om 
Lilly,  - som du overhovedet ikke kender, - nogensinde vil tilgive dig. Om hun vil forfølge dig i al evighed, hinsides 
døden og helt ned i Helvedets dybeste lag for at få retfærdighed.
Tanken er krystalklar og entydig velformuleret, og du har ingen anelse om, hvad det går ud på.

Stærkest er kærligheden, for den tror alt, udholder alt og tilgiver alt. 

_________________________________________________________

Bilag 2
/Martin Eriksen Mørk

En tanke:
En handling kan have konsekvenser fra det øjeblik tanken om den er opstået.
Uanset om den bliver udført eller ej. 
Men hvor tanken om en handling kan fortrydes, undertrykkes eller endda glemmes, er selve handlingen, når først 
den er udført, umulig at gøre ugjort. Du har fortrudt meget i dit liv. Det du mest fortryder er dog, at du ikke 
fortrød netop denne bestemte handling. 
Ordet ’undskyld’ er uden betydning.

En lyd:
Du hører stadig(?) de voldsomme protester og den højlydte jamren. Dæmpet af den solide dørs urokkelighed. 
Nogen handlinger er nødvendige…

En tanke:
Selv Helvede er noget, man kan vænne sig til.

Fornuftens stemme:
Du er nødt til at gøre noget for at finde ud af, hvor de mærkelige tanker og syner kommer fra og hvad du 
kan eller skal gøre ved det. 
– Men diskret. Folk skulle jo nødigt tro, at du var ved at gå fra forstanden!

_________________________________________________________
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Bilag 3
/Martin Eriksen Mørk

En tanke:
Kærligheden er en streng herre, som kan tvinge selv den stærkeste til at handle på de mest uforudsigelige og 
uventede måder. 
Du har elsket som få. 
Ingen har bragt større ofre: Først måtte du ændre dig selv og dit liv. Dernæst tvang kærligheden dig til de mest 
grusomme og hjerteløse handlinger. Mens du betragter dit livs to kvinder: Lilly og den unge smukke Susanne, må 
du spørge dig selv om prisen for din kærlighed måske alligevel har været for høj? 
Du bliver nødt til at forklare dem grunden. 
Få dem til at forstå. 
For din sjæls freds skyld.

En lyd:
Du hører stadig(?) de voldsomme protester og den højlydte jamren. Dæmpet af den solide dørs urokkelighed. 
Nogen handlinger er nødvendige…

Selv Helvede er noget, man kan vænne sig til.

_________________________________________________________

Bilag 4
/Martin Eriksen Mørk

Lyde:
Så tilspørger jeg dig Kaptajn Andreas von Arenstorff, vil du have Maria Sophie von Schiebell, som hos dig 
står, til din ægtehustru? 
- Ja!
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil 
tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? 
- Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig Maria Sophie von Schiebell, vil du have Kaptajn Andreas von Arenstorff, som hos 
dig står, til din ægtemand? 
- Ja!
Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil 
tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? 
- Ja!

Du mærker:
Marie Sophies slanke elegante fingre, da du sætter den tunge gyldne vielsesring på plads. Det er en frydefuld 
følelse. Men der et problem. 
Til din overraskelse viser det sig, at ringen i virkeligheden er en nøgle. En nøgle af den effektive og 
skæbnesvangre slags.

Du siger:
Susanne, kan du tilgive mig?
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Bilag 1
/Elise Fjordvang

En tanke:
Kærlighed er den største kraft i universet. Den kan få mænd og kvinder til at tilgive sig selv og hinanden for de 
frygteligste synder. Intet er større end dette. Men kærlighed er også et tveægget sværd. – En fælde som selv de 
stærkeste kæmper forgæves imod, og som kan være årsag til utilgivelig ondskab.

Det er godt, at du ikke er forelsket.

En lyd:
Du hører tydeligt døren til det mødelokale, I befinder jer i,  blive låst. – Udefra.

En tanke:
Selv Helvede er noget, man kan vænne sig til.

_________________________________________________________

Bilag 2
/Elise Fjordvang

En tanke:
Var du synderen? – Var det virkelig dig, der forårsagede deres elendighed? Eller var elendigheden der allerede, 
og blev blot tydeligere ved din tilstedeværelse? 
Kunne du have gjort noget anderledes. Noget som kunne frelse deres sjæle (og dermed også din egen)?

I spejlet:
Du aner et glimt af vrede og sammenbidte gamle mænd reflekteret i mødelokalets store spejl. – Da du ser 
nærmere efter viser det sig dog, at være træernes spil i eftermiddagslysets skygger. 

Et syn:
Martin ser kærligt og næsten beroligende på dig. Det er som han ved, hvad du tænker og vil fortælle dig, at 
du ikke har gjort noget forkert.

Fornuftens stemme:
Du er nødt til at gøre noget for at finde ud af, hvor de mærkelige tanker og syner kommer fra og hvad du 
kan eller skal gøre ved det. 
– Men diskret. Folk skulle jo nødigt tro, at du var ved at gå fra forstanden!

_________________________________________________________
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Bilag 3
/Elise Fjordvang

En tanke:
Man kan jo ikke bestemme, hvad andre skal tænke, hvad de skal føle, hvordan de vil reagere. Er det mit ansvar, 
at en eller anden forelsker sig i mig? Er det mig, der kan hindre det i at blive en besættelse? Kan kærligheden ikke 
overvinde alt? Og alle? Hvorfor siger alle, at det er min skyld? Jeg kunne jo ikke have handlet anderledes!

Et syn:
Martin tager din hånd. I betragter sammen den ulykkelige Marie Sophie. Hun rokker stille frem og tilbage mens 
hun mumler de samme ord om ’utugt’ og ’guds straf ’ igen og igen og igen. 
Uanset hvor gerne du end vil, kan du ikke hjælpe hende.

En tanke: 
Kærligheden er grusom. 

_________________________________________________________

Bilag 4
/Elise Fjordvang

Lyde:
Så tilspørger jeg dig Kaptajn Andreas von Arenstorff, vil du have Maria Sophie von Schiebell, som hos dig 
står, til din ægtehustru? 
- Ja!
Vil du elske og ære hende, og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil 
tilskikke jer, som en ægtemand bør leve med sin ægtehustru, indtil døden skiller jer ad? 
- Ja!
Ligeså tilspørger jeg dig Maria Sophie von Schiebell, vil du have Kaptajn Andreas von Arenstorff, som hos 
dig står, til din ægtemand? 
- Ja!
Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den almægtige vil 
tilskikke jer, som en ægtehustru bør leve med sin ægtemand, indtil døden skiller jer ad? 
- Ja!

Et syn:
Martin står med en tung og solid nøgle udenfor døren til tårnværelset. Du ved, hvad han har gjort og du 
fornemmer, hvad det har kostet ham. Inde fra rummet høres den dæmpede lyd af en grådkvalt kvindestemme. 
Du hører ordene: For således elskede Gud Verden, at han korsfæstede sin eneste søn. 
Herre, forlad dem, for selvom de ved, hvad de gør, kan de ikke gøre andet!
Du ser Lilly græde, og kan intet gøre. 

En tanke (på fransk!): 
Hvis jeg kunne gøre det hele om, ville jeg gøre det samme igen og igen i al uendelig evighed, 
for ingen pris er for stor for kærligheden. 


