


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I brændingen mellem himmel og hav venter Kongen i sin gule 

klædning. 
 

Ved søens bred drømmer dronningen med sin krone i hånden. 
 

Bag byens porte har folket mistet viljen til livet. 
 

København 1962. Mens Cubakrisen balancerer verden på 
randen af en altudslettende atomkrig, kæmper en ung 
filminstruktør for at realisere sin allegoriske 

samtidstolkning af et mytologisk skuespil fra forrige 
århundrede. En besættende historie om sandhed og 

selvbedrag i en verden truet af undergang. 
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Credits 
 
“Drømmen om en Konge i Gult” er baseret på noveller af 
Robert W. Chambers, James Blish og Lin Carter. 
 
Som sædvanlig tak til Olav Kjærs “Maskefald” – denne gang 
for “dark soap”-metoden som det meste af dette scenarie 
spilles efter. 
 
Et stort knus til min “partner in crime”, Lars Vilhelmsen, 
for inspiration til arbejdet med scenariets metafiktion. 
 
Desuden et let buk for enhver der i scenarieteksten måtte 
kunne spore sin egen gunstige indflydelse på mig. I er for 
mange til at nævne hér. 
 
 
 
Indledende regi 
 
“Drømmen om en Konge i Gult” er et scenarie om den pris 
mennesket må betale for at leve i en undergangstruet 
verden. Det foregår i København og omhandler indspilningen 
af en film i dagene under Cubakrisen i 1962. En instruktør 
(spillederen) udsætter sine skuespillere (spillerne) for 
en række improvisationsscener der tvinger dem til at 
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investere sig selv og deres private følelsesliv i 
projektet. Målet er at nedbryde grænsen mellem aktør og 
rolle i et forsøg på at tilnærme sig essensen af det 
sagnomspundne skuespil, “Le Roi en Jaune” (“Kongen i 
Gult”), der ligger til grund for filmen. 
 
Scenariet falder i to akter. Første akt holder sig 
metalaget omkring filmproduktionen for øje ved at veksle 
mellem et handlingsplan (foran kameraet) og et 
diskussionsplan (bag kameraet). Anden akt foregår 
udelukkende på handlingsplanet og ligger såvel 
scenografisk som indholdsmæssigt i forlængelse af første 
akt. Alligevel gør anden akts allegoriske blanding af myte 
og realitet det umuligt at bestemme det præcise forhold 
mellem de to akter. Overgangen kan ses som en bevægelse 
fra optagelse til færdig film, fra kontrolleret overblik 
til blind indlevelse, fra fiktionaliseret virkelighed til 
virkeliggjort fiktion. 
 
I det følgende afsnit, “En instruktør og hans film”, vil 
baggrunden for filmens tilblivelse blive gennemgået. 
Herefter følger en synops over scenariet, en udførlig 
gennemgang af dets akter samt tre appendikser til 
fordybelse og inspiration. Til sidst kommer otte bilag som 
indeholder alt det materiale du og spillerne får brug for 
i løbet af scenariet. For at mindske forvirringen har jeg 
valgt at placere bilagene i den rækkefølge de skal 
anvendes i. Dette betyder fx at spilpersonerne kommer 
først i stedet for sidst. Rækken af avisforsider der skal 
deles ud løbende, har jeg dog valgt at samle i ét bilag 
bagest i scenariet. 
 
 
 
En instruktør og hans film 
 
 
Instruktøren 
 
Manhattan er navnet på Roberts yndlingsdrink. En blanding 
af vermouth og whisky med et stænk bitter oveni. Han har 
nydt den siden gymnasietiden hvor den da også hurtigt blev 
hans øgenavn. “Manhattan” kaldte de ham, og sådan har han 
heddet lige siden. 
 Manhattan var altid lidt af en outsider – men på den 
gode måde. Hvor de andre slugte den amerikanske livsstil 
råt, valgte han den med omhu. Han foretrak Miles frem for 
Elvis, beat frem for pop, Marlboro frem for Stimorol, 
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cocktails frem for cola. Og så ville han hellere vinde en 
Guldløve i Venedig end en Oscar i Hollywood. 
 Teatergruppen var hans idé helt fra begyndelsen. Han 
ville vise lærerne og de velfriserede elever at der 
fandtes et alternativ til skolekomedier. Et alternativ der 
hurtigt skulle vise sig at svinge mellem det uforståelige 
og det forargelige. De både kropsligt og intellektuelt 
udfordrende forestillinger skabte furore på gymnasiet, og 
den eneste grund til at Manhattan ikke blev smidt ud af 
sine modstandere, var de mange tilhængere der truede med 
at gøre ham til martyr. 
 Men som skoletiden fik også teatergruppen en ende. 
Uden fast scene og publikum kom vilkårene til at stå i 
vejen for viljen. Skuespillernes møde med virkeligheden og 
deres vidt forskellige ambitionsniveauer leverede det 
endelige dødsstød. Manhattan var både vred og skuffet, men 
vidste samtidig at han endnu havde meget at lære hvis han 
skulle overleve sig selv. Så han skiftede medie og 
begyndte forfra. 
 
 
Filmen 
 
De sidste små tre år har Manhattan hovedsageligt arbejdet 
som stik-i-rend-dreng på elendige filmproduktioner. Det er 
ham en gåde hvordan dansk film kan fortsætte i et sådant 
kunstnerisk nødspor mens den franske nybølge skyller 
revolution på revolution ud i biograferne. Men måske det 
netop er de danske filmskaberes selvtilstrækkelige 
forblindelse der skal vise sig at blive hans redning. Det 
bliver i hvert fald småt med konkurrencen til en film som 
“Drømmen om en Konge i Gult”.  
 Idéen til den stammer fra et sagnomspundet skuespil, 
formodentlig skrevet engang i forrige århundrede. Men det 
er ikke bare oprindelsen af “Le Roi en Jaune” (“Kongen i 
Gult”) der er uvis – det er selve stykkets eksistens. 
Hverken forfatteren eller teksten er kendt, men alligevel 
florerede gisningerne om dets indhold i sin tid som 
kuriosa i okkulte kredse og til teselskaber hvor fine 
damer yndede at dåne til beretningerne om det. 
 Det var to stædige rygter angående stykket der i 
første omgang fangede Manhattans interesse: dels at enhver 
der læser det, efter sigende aldrig vil kunne slippe ud af 
dets fiktion igen, dels at ingen menes at kunne læse det 
til ende uden at miste enten forstanden eller livet – den 
afsluttende sandhedsåbenbaring skulle ganske enkelt være 
for voldsom. 
 Ud fra de oplysninger der nu engang er tilgængelige 
om det mystiske stykke (se Appendix A, s. 22), har 
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Manhattan deduceret sig frem til en mulig samtidstolkning 
af stykkets indhold. Nemlig dén at prisen for at leve i en 
undergangstruet koldkrigsverden er løgn, selvbedrag og 
forstillelse. Uden en maske til at beskytte sig mod 
sandheden om verdens egentlige tilstand ville det moderne 
menneske være ude af stand til at opretholde sin egen 
eksistens. 
 Manhattans filmatisering af “Le Roi en Jaune” er et 
kamikazeprojekt – såvel kunstnerisk som økonomisk. I tråd 
med stykkets udflydende forhold til grænsen mellem 
virkelighed og fiktion har han valgt at lade rollerne tage 
udgangspunkt i skuespillerne selv. Formålet er at få deres 
personlige virkelighed til at flyde over i rollerne og på 
den måde tilnærme skabelsesprocessen til den oplevelse 
stykket påstås at være i stand til at give sin læser. Af 
samme grund arbejder han uden fast manuskript, men med en 
række sceneskitser som skuespillerne skal improvisere over  
og (forhåbentligt) fylde ud med egne erfaringer og 
oplevelser. 
 Da denne arbejdsproces kræver et mere end almindeligt 
godt kendskab til skuespillerne og deres privatliv, har 
han brugt den sidste måneds tid på at opstøve slænget fra 
den gamle teatergruppe og overtale dem til at medvirke i 
hans projekt. Han har endnu stort set intet fortalt dem om 
filmen og agter da også kun at afsløre den scene for 
scene, så det bliver sværere for dem at foregribe og 
dermed distancere sig til handlingsgangen. Som ventet har 
de alle sagt ja til at spille med. Hvem tør forpasse 
chancen for at blive udødeliggjort på det store lærred? 

Det er tre år siden den gamle teatergruppe sidst var 
samlet. De har bevæget sig i forskellige retninger siden 
dengang, men gamle, uforløste konflikter lurer under 
overfladen, ventende på en passende chance til at blusse 
op igen. Manhattan er klar over at presset på 
skuespillerne bliver enormt, men at pionérånden fra 
dengang igen kan indfinde sig og være med til at sikre 
filmen. Og skulle nogen bære et ar eller to videre med sig 
ud i livet, så er han også indforstået med dét. Helt at 
tilgive dem for opløsningen af teatergruppen, kommer han 
jo nok aldrig til. 
 
 
Optagelserne begynder 
 
Den 23. oktober 1962 samles skuespillerne for første gang 
med instruktøren. Samme dag bringer aviserne nyheden om 
Kennedys offentliggørelse af Cubakrisen (se Appendix B, s. 
24). Den trussel om undergang som Manhattans film kredser 
om, er nu mere nærværende end nogensinde før. 
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Omstændighederne taget i betragtning burde timingen virke 
aldeles skræmmende, men for Manhattan er det blot endnu en 
bekræftelse på at han er på rette vej – mod sandhed og 
undergang. 
 
 
 
Drejebogen 
 
 
Tretrinsraketten 
 
Scenariet arbejder med tre lag af fiktion der groft sagt 
skal etableres i forlængelse af hinanden. Dette gøres ved 
hele tiden at lade det foregående lag “lække” ind i det 
næste. Spillerne skal hele tiden være opmærksomme på at de 
bliver nødt til at lægge sig selv i deres spilpersoner, og 
deres spilpersoner i deres roller, for at give begge dele 
liv og fylde. Hvis de stiller dig uddybende spørgsmål om 
deres spilpersoner og roller, så sørg i så vid udstrækning 
som muligt for at de selv svarer på dem. 
 Det første fiktionslag er dét vi kender fra ethvert 
rollespilsscenarie: spilpersonerne. For at gøre dem 
levende er spillerne nødt til at investere noget af deres 
private virkelighed i dem. Dette sker almindligvis ganske 
ubevidst, men er understreget i dette scenarie ved at lade 
spilpersonerne kredse om en fælles fortid som kun er 
overfladisk beskrevet i dem. Anekdoter og personalhistorie 
er i høj grad overladt til spillerne selv. 
 Det andet fiktionslag er de filmroller spilpersonerne 
får udleveret i begyndelsen af scenariet. De består af 
nogle få konkrete oplysninger som umuligt kan stå alene, 
men nødvendigvis må udbygges af spilpersonerne. Da 
rollerne tydeligvis er rodfæstet i spilpersonernes 
privatliv, skulle dette give sig selv. 
 Det tredje og sidste fiktionslag hører scenariets 
anden akt til. Hér byttes spilpersonernes roller fra 
første akt ud med nogle hvis slægtskab til de foregående 
hovedsageligt ligger i allegorien/associationen. Verden og 
intrigen ændrer sig på overfladen, men forbliver 
grundlæggende den samme. Endnu engang er det altså 
nødvendigt at trække på et foregående fiktionslag for at 
fylde et nyt ud.         
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Første akt: realitet (oversigt) 
 
Første akt veksler mellem to planer. “Foran kameraet” 
udspiller skuespillerne de scener Manhattan instruerer dem 
i. “Bag kameraet” diskuterer skuespillerne optagelserne og 
hinandens præstationer. Planerne begynder dog hurtigt at 
lappe ind over hinanden da Manhattan har skrevet 
filmrollerne i direkte forlængelse af skuespillerne selv. 
Fiktionen konfronterer dem med virkelighedens forhold og 
tvinger dem til at tage en række private opgør foran 
kameraet. Ydermere sænker Cubakrisen sig som en mørk sky 
over optagelserne og aktualiserer filmens eget 
undergangstema i en skræmmende grad. 
 
Filmrollerne bærer skuespillernes egne navne og er som 
følger: 
 
CASSILDA – Digterspire og Malthes ekskæreste. Raver for 
det meste rundt på byens kunstnerværtshuse hvor hun for 
nylig har mødt Laban der er ved at skrive en 
skuespilsmonolog til hende. 
 
MALTHE – En ung mand der har ladet sig indlægge på 
psykiatrisk hospital med svære depressioner. Dér fordriver 
han tiden med at digte en allegorisk fortælling om sin 
ekskæreste Cassilda. 
 
THOR – Ulykkelig skæbne der i sin tid mistede såvel ven 
som elsker da Malthe og Cassilda fandt sammen. Forsøger at 
erobre Cassildas hjerte tilbage nu hvor hun er gået fra 
Malthe. 
 
ALICIA – Sygeplejerske på det psykiatriske hospital hvor 
Malthe er indlagt. Lever på randen af sine patienters 
vanvid og er overbevist om at Malthes digterier indeholder 
en profetisk sandhed. 
 
LABAN – Drømmeagtig skikkelse Cassilda har mødt i en 
opiumsrus. Påstår at være ved at skrive en 
skuespilsmonolog til hende og udviser en påfaldende stor 
interesse for de fortidsbekendtskaber hun forsøger at 
frigøre sig fra. 
 
Optageforløbet består af ni scener hvoraf de første otte 
udspilles to og to, hver gang efterfulgt af en “bag 
kameraet”-samtale. Den sidste scene er en fællesscene der 
afslutter første akt og forbereder anden akt. 
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Scene 1 (sengestue): MALTHE vågner fra et mareridt og 
fortæller ALICIA om Sendebuddet der snart vil bringe 
Tegnet der varsler Undergangen. Savnet af Cassilda gnaver 
i ham, men Alicia vil ikke høre tale om det. 
  
Scene 2 (værtshus): THOR sætter CASSILDA stævne i et 
forsøg på at få gamle lidenskaber til at blusse op igen, 
men Cassilda har svært ved at få hold på sine følelser og 
afviser ham. LABAN dukker imidlertid op og støtter Thor. 
 
Scene 3 (sengestue): THOR besøger MALTHE for at gøre op 
med ham og afsløre sit gamle forhold til Cassilda. 
 
Scene 4 (værtshus): ALICIA opsøger CASSILDA for at bede 
hende holde sig fra Malthe, så han kan komme sig over 
bruddet. LABAN udviser en uforskammet interesse for 
Alicias privatliv. 
 
Scene 5 (Thors skurvogn): ALICIA opsøger THOR for at 
fortælle at Malthe er stukket af fra hospitalet (Thor er 
den sidste der vides at have besøgt Malthe inden flugten). 
Thor ser en slående lighed mellem Alicia og sin egen gamle 
barndomskæreste der døde i en tragisk drukneulykke. LABAN, 
der er på vennebesøg hos Thor, følger interesseret med i 
samtalen. Han inviterer dem begge til at overvære 
morgendagens førsteprøve på det skuespil han har skrevet 
til Cassilda. 
 
Scene 6 (Cassildas lejlighed): Efter at være stukket af 
fra hospitalet opsøger MALTHE CASSILDA i et desperat 
forsøg på at vinde hende tilbage. 
 
Scene 7 (Dag Hammarskjölds Allé): CASSILDA læser digte op 
til en demonstration mod atomkrig. THOR dukker op for at 
advare mod Malthes utilregnelighed og fortælle om en 
symbolsk drøm han tolker som et budskab til sig selv og 
Cassilda om at gribe kærligheden mens tid er. 
 
Scene 8 (kirkegård): LABAN hjælper ALICIA med at finde 
MALTHE der ligger og sover på en bænk. Malthe genkender 
Laban som Sendebuddet fra sit mareridt, og Alicia forstår 
at Malthes profeti er ved at gå i opfyldelse. Laban 
inviterer nu også Malthe med til prøven på Cassildas 
skuespil.  
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Scene 9 (lagerhal): LABAN har inviteret MALTHE, ALICIA og 
THOR til at overvære førsteprøven på den monolog han har 
skrevet til CASSILDA. Men det viser sig snart at han ud 
over at invitere dem også har skrevet roller til dem. Da 
lyset går op på scenen, ser de alle et gult, orientalsk 
symbol på bagtæppet (Tegnet der varsler Undergangen). 
 
 
Anden akt: myte (oversigt) 
 
Scenen skifter til den fremmede by Hastur der er 
omdrejningspunktet i Malthes opdigtede fortælling på 
hospitalet. Skuespillerne får nye roller der alle hører 
til i Hasturs univers, en blanding af kunsteventyr og mørk 
middelalder. “Bag kameraet”-samtalerne hører op, og 
scenerne er ikke længere fastlagt på forhånd. Akten 
udspiller sig de samme steder som i første akt, men 
scenografien er ændret. Handlingen foregår således fysisk 
i København, men mentalt i Hastur. Anden akt skal spilles 
som et klassisk intrigescenarie. 
 
Hastur ligger som den eneste by i en fjern og ukendt 
verden. Dens hersker kong Aldones blev for nylig stukket 
ned i natten, og siden da har dronningen Cassilda nægtet 
at lade det royale dynasti fortsætte. En ældgammel profeti 
forkynder at Kongen i Gult, den levende gud, en dag vil 
stige ned og bringe Undergangen med sig. Dronningen ser 
således ikke længere nogen mening i at leve i en verden 
hvis undergang allerede er profeteret. 
 Siden hun satte dynastiet i stå, har en tung skygge 
sænket sig over hendes folk. Tiden synes fastlåst i ét 
langt, smertefuldt øjeblik, og Hasturs borgere har 
resigneret i passiv afventen af deres skæbnes 
uundgåelighed. Gaderne flyder med døde og døende, og den 
eneste lyd der høres, er ligkærrernes skramlen over 
brostenene. 
 
Sådan er situationen da spillerne entrer scenen i 
skikkelse af resterne af den royale familie. De er: 
 
DRONNING CASSILDA – Har sat dynastiet i stå i en blanding 
af sorg, håbløshed og forbitrelse over udsigten til at 
måtte vige pladsen på tronen for sin datter. Afventer nu 
blot Kongen i Gult og Undergangen. 
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KRONPRINS THALE – Er blevet ramt af den lammende sygdom 
der hærger byens borgere, og det er tvivlsomt om han 
overhovedet ville være i stand til at regere selvom 
dronningen gav ham lov. Drømmer om at alt skal blive som 
før. 
 
PRINS UOTH – Kong Aldones morder. Søger i sin stræben 
efter tronen at få erklæret kronprinsen uegnet til at 
regere og overtale dronningen til at fortsætte dynastiet 
med ham selv som konge. Har for år tilbage voldtaget sin 
lillesøster, prinsesse Camilla.  
 
PRINSESSE CAMILLA – Har bildt sig selv ind at det i 
virkeligheden var hendes søster der blev voldtaget af 
prins Uoth, og at hun selv er hendes hemmelige tvilling. 
Ønsker Undergangen, så hun kan blive genforenet med sin 
“søster” i døden. 
 
NAOTALBA – Tjener i virkeligheden Kongen i Gult og udgiver 
sig blot for at være den bortrejste ypperstepræst 
Naotalba. Kan antage en hvilken som helst menneskelig 
skikkelse. Er kommet for at overbringe dronningen Tegnet 
der varsler Kongens komme og dermed Undergangen. Påstår 
dog at den kan undslippes hvis man bærer en maske når 
Kongen stiger ned, og foreslår derfor at afholde et stort 
maskebal for alle Hasturs borgere. 
 
Anden akt omhandler hovedsageligt intrigen omkring 
dynastiets fortsættelse og slutter idet Kongen i Gult 
stiger ned til Hastur fra sin trone i Carcosa. Hvis 
spillerne bærer masker, kan de i første omgang snyde den 
død Han bringer, men prisen for at beholde livet viser sig 
snart at være højere end først antaget. Kun hvis man lader 
masken gro fast til sit ansigt og dermed erstatte det, vil 
det være muligt at fortsætte livet. 

Scenariets sidste scene kommer sandsynligvis til at 
udspille sig i slottets balsal (lagerhallen fra første 
akt) under et københavnsk “karneval for fred”. Hvorvidt 
spillerne vælger at beholde deres ansigter og dø eller 
bytte dem for masker og leve, beskæftiger scenariet sig 
ikke med. Det slutter blot med spørgsmålet hængende i 
luften og lader en avisforside om den fredelige afvikling 
af Cubakrisen ligge tilbage på bordet foran spillerne. 
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Første akt: realitet 
 
 
“Det moderne samfund bygger på publicity. Reklame, propaganda, hetz og 
så videre ... Alt det har man pæne dyre teorier om, på læreanstalter 
og så videre ... Men i praksis vil det sige at man sagligt og 
effektivt kalkulerer med løgnen som den vigtigste faktor i 
menneskelivet.” 
 

- Billy Jack i “Teenagerlove” (1962) 
 
 
Jeg anbefaler at spillerne læser deres spilpersoner (Bilag 
A, s. 29) uden for spillokalet, og at scenariet begynder 
for den enkelte idet han/hun træder ind. På den måde kan 
spillerne selv bestemme i hvilken rækkefølge de vil 
ankomme til optagelserne. Selv dukker du op til sidst med 
produktionsplanen (Bilag B, s. 52) i hånden. Den fungerer 
som optageplan og flowchart i ét og er dit vigtigste 
redskab til at køre scenariet. 
 
   
And ... action! 
 
København, tirsdag den 23. oktober 1962. 
 
Skuespillerne samles i mødelokalet hos et lille, nystartet 
produktionsselskab inde i byen. Dagens udgave af Politiken 
(23/10-62) ligger på bordet (se Bilag H, s. 104). 

Når du dukker op i rollen som Manhattan, er det 
vigtigt at virke positiv, udadvendt og interesseret i 
skuespillerne og deres liv. Spørg til dem, så spillerne 
med det samme kommer ind i vanen med at digte videre på 
deres spilpersoner. Aftving dem også en reaktion på den 
ildevarslende overskrift i avisen. 

Efter den indledende hyggesnak når du frem til det 
det hele drejer sig om: filmen. Du kan fortælle at 
handlingen udspiller sig i samtidens København, og at 
scenerne vil blive optaget kronologisk over de næste seks 
dage. Den er inspireret af det sagnomspundne franske 
skuespil “Le Roi en Jaune” der efter sigende tryllebandt 
folk i en sådan grad at de ikke kunne slippe ud af dets 
fiktive univers når først de var trådt ind i det. Om du 
vil fremhæve andet ved stykket (se Appendix A, s. 22), vil 
jeg lade være op til dig selv og dine skuespilleres 
nysgerrighed. Husk dog på at det gælder om at vække 
appetitten frem for at stille sulten. Scenariets anden akt 
skulle gerne komme som en overraskelse. 
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Inden du giver skuespillerne deres roller (Bilag C, s. 
63), bør du gøre dem opmærksomme på at rollerne er skrevet 
i forlængelse af dem selv. Formålet er ikke at udlevere 
eller udstille skuespillerne, men i det franske stykkes 
ånd at skabe en fiktion med rødder i virkeligheden. De vil 
ikke blive præsenteret for et fast manuskript, men for en 
række skitserede scener som de skal gøre levende gennem 
improvisation. I sidste ende er det altså op til dem selv 
hvordan de vælger at bruge deres personlige virkelighed i 
fiktionen. 
 Skuespillerne bør ikke afsløre indholdet af deres 
rollebeskrivelser for hinanden ligesom du heller ikke har 
tænkt dig at afsløre det sceniske forløb for dem. Filmens 
handling skal udfolde sig for dem på samme måde som den 
sidenhen vil komme til at gøre det for publikum i 
biografen. Sådan er spillets regler. De bliver nødt til at 
stole på dig og koncentrere sig om scenerne én ad gangen. 
 
Når alle er klar, kaster I jer ud i optagelserne. Som det 
fremgår af produktionsplanen (Bilag B, s. 52), optages 
scenerne i blokke på to ad gangen. Fremgangsmåden er 
beskrevet i det følgende afsnit, Foran kameraet. Efter 
dette kommer afsnittet Bag kameraet (på s. 15) der 
forklarer hvad der skal ske i pauserne mellem 
optagelserne. 
 
 
 
Foran kameraet 
 
Hver scene består af en location, et anslag og to eller 
tre skuespillere med hver deres instruktioner. Hertil 
kommer et par forslag til uforudsete hændelser du kan 
krydre scenen med. Instruktionerne består af små sedler 
der kort beskriver hvilke emner/oplysninger hver 
skuespillers rolle skal inddrage i den pågældende scene. 
Dette betyder ikke nødvendigvis at scenen udelukkende skal 
være centreret omkring instruktionerne. Hver skuespiller 
vælger sin rolles eget fokus og har fuld frihed til at 
behandle sine instruktioner så subtilt eller perifert som 
han eller hun måtte ønske. Instruktionssedlerne er samlet 
i Bilag D på s. 69 og skal udleveres løbende fra scene til 
scene. 
 
Når skuespillerne har sat sig ind i deres instruktioner 
til en given scene, kan selve optagelsen af den begynde. 
Du indleder med at beskrive locationen og skuespillernes 
placering i den. Herefter er ordet deres rollers. Selve 
forløbet er op til spillerne. De bestemmer selv om de vil 
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ud på gulvet eller blive siddende ved bordet. Eneste krav 
er at de på den ene eller anden måde kommer rundt om alle 
de instruktioner de har fået udleveret til den pågældende 
scene. Det er vigtigt at pointere at de hele tiden skal 
handle, reagere og finde på inden for fiktionens egne 
rammer. Det er op til dig at afgøre hvornår en scene er 
slut, og de atter kan træde ud af filmens fiktion.  

Scenerne optages som sagt to ad gangen. Dette for at 
sikre at alle skuespillere er igang samtidig. Da det 
imidlertid bliver noget rod at afvikle to scener simultant 
– og skuespillerne desuden skal have glæden af at se 
hinanden optræde – er det din opgave som instruktør at 
klippe mellem de igangværende scener. Hér gælder det 
selvfølgelig om at bruge sin sans for timing og finde en 
klipperytme der hele tiden gør det spændende at skulle 
vende tilbage til en scene. En god – om end noget 
anstrengende - måde at forberede sig på er at tage en dag 
foran flimmeren med lutter amerikanske sæbeoperaer og 
komedieserier. Om ikke andet så véd de hvordan man laver 
en god cliffhanger. 
 Bemærk at udviklingen i én scene kan få den 
efterfølgende til at virke skæv eller akavet. En person 
der har været fuldstændig hylet ud af den i én scene, skal 
muligvis gå roligt og velovervejet ind til den næste. 
Sådanne tilfælde skal ikke problematiseres. Én af 
filmmediets friheder er at man ikke ser hvad der foregår 
mellem de enkelte scener. Scenerne skal med andre ord ikke 
opfattes som om de ligger i direkte forlængelse af 
hinanden. Der er rigelig tid til kolde styrtebade og nye 
psykologiske indstillinger mellem dem. 
 
I optager med virkeligheden som kulisse, og det er derfor 
din opgave som spilleder at bryde ind med beskrivelser af 
hvad end der måtte ske af uforudsete ting i baggrunden af 
billedet. Skuespillerne må gerne reagere på disse ting, 
men aldrig henvende sig direkte til andre end hinanden – 
der er ingen instruerede statister med i filmen. På 
produktionsplanen kan du finde hændelsesforslag knyttet 
til hver scene under overskriften: “I kulissen”.  
  
Det er som sagt op til dig at afslutte scenerne. Dog 
aldrig før de medvirkende har gjort som instrueret 
(instruktionerne er opsummeret på produktionsplanen under 
overskriften: “Handling”). Hvis en skuespiller træder ud 
af sin rolle eller foretager sig noget decideret 
meningsforstyrrende, har du mulighed for at stoppe 
optagelsen af en scene og spole tilbage i den. Dette bør 
dog forbeholdes absolutte nødstilfælde. Dygtige spilleres 
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raffinerede improvisationer er ikke altid til at 
gennemskue ved første øjekast. 
 Rent spilteknisk vil enkelte spillere muligvis finde 
grund til at kværulere over manglen på realisme. Du må i 
så tilfælde forklare dem at de rollespillede scener kun 
udgør de centrale i filmen, og at improvisationerne ikke 
skal opfattes som andet end billeder på det endelige 
resultat. Hvis scenerne skulle strammes op og 
perfektioneres indtil de var værd at se på et rigtigt 
lærred, kunne det nemt gå hen at blive en meget lang 
aften. 
 
 
Bag kameraet 
 
Idéen med at føre scenariet om bag kameraet er at give 
skuespillerne mulighed for at reflektere over filmens og 
deres rollers udvikling samt at nedbryde skellet mellem 
virkelige og fiktive konflikter. Manhattan vil endda gå så 
langt som til at sige at filmens scener i sidste ende kun 
er til for at få skuespillernes private følelser 
projiceret op på det store lærred. 
 
Scenerne i første akt falder i fem blokke (den sidste er 
en enkeltscene med alle skuespillerne) hvilket giver plads 
til fire “bag kameraet”-samtaler ind imellem. Præcis 
hvilke fysiske omgivelser disse foregår i, er underordnet. 
Det væsentlige er at det er situationer hvor instruktøren 
og skuespillerne er samlede og har mulighed for at snakke 
frit med hinanden. 

Det eneste faste indslag under samtalerne er 
avisforsiderne (Bilag H, s. 104) der følger Cubakrisens 
udvikling. Hvilke forsider der skal deles ud hvornår, 
fremgår af produktionsplanen. Sørg for at skuespillerne 
indser krisens alvor. Frygten for en nært forestående 
atomkrig skulle gerne indvirke på det undergangstema der 
løber som en rød tråd gennem filmen. 
 
En god måde at få skuespillerne i tale på mellem scenerne 
er at bede dem vurdere deres egne og hinandens 
præstationer. Spørg til hvad de følte hvornår, og hvorfor 
de gjorde som de gjorde. Var de “tilstede” i fiktionen? 
Fungerede samspillet? Forstod de handlingsgangen og 
reaktionsmønstrene? Gennemgå kort sagt de netop udspillede 
scener, og sørg for at alle frustrationer og problemer 
kommer på bordet. 

Det drejer sig ikke om at afgøre hvem der spillede 
godt, og hvem der spillede mindre godt, men om at skabe en 
fælles forståelse for filmens handling og rollernes 
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psykologi. Og så selvfølgelig om at få skuespillerne til 
at tage fiktionen personligt og gøre diskussionen om deres 
roller til en diskussion om dem selv. Dette skulle gerne 
ske helt automatisk da scenerne hele tiden konfronterer 
skuespillerne med ømtålelige eller direkte ubehagelige 
sider af dem selv og deres indbyrdes forhold. 
 Det er muligt at skuespillerne ind imellem vil føle 
at de bliver gået for nær. Sker dette, kan Manhattan 
indvie dem i sin opfattelse af at alt godt skuespil bunder 
i personlig erfaring. Ifølge ham er en skuespiller der 
glemmer sig selv i fiktionen, fortabt.   
 
Under “bag kameraet”-samtalerne er intet helligt. Det 
eneste du bør vogte dig for, er at diskussionen ikke 
kommer til at dreje sig om filmens videre handling og de 
rollelag der endnu ikke er blevet afslørede. Hvis du lader 
skuespillerne spekulere over de kommende optagelser i 
stedet for at bearbejde dem de netop har været igennem, 
risikerer du at de snakker og planlægger deres egen gnist 
og spontaneitet ihjel. 
 
 
Tegnets komme 
 
Første akt slutter med at Laban får lyset på scenen i 
lagerhallen til at gå op. Du beskriver nu det sorte 
scenebagtæppe der er dekoreret med et gult, orientalsk 
symbol (se scenariets forside). I stedet for at begynde en 
ny “bag kameraet”-samtale smider du blot avisforsiden 
28/10-62 på bordet. Scenariets første akt er slut. 

Nu er et godt tidspunkt til en lille pause. Med 
strukne ben og klaret hjerne bliver anden akt lettere at 
indstille sig på for alle.  
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Anden akt: myte 
 
 
“Det giver ingen mening at tale om den ‘rigtige’ version af en 
fortælling eller myte. Når vi støder på forskellige udgaver, er det 
umuligt at vælge én frem for alle de andre og udnævne dén til 
originalen. Hver version af en fortælling er et led i en kæde, en del 
af et voksende cyklus. Hver fremstilling af en myte er, så at sige, en 
ny ‘original’.” 
 

- Robert M. Price 
 
 
Ud over at anden akt på alle måder ligger i forlængelse af 
første akt, er den egentlige forbindelse mellem de to svær 
at bestemme. Er anden akt en fortsættelse af 
filmoptagelserne uden fastlagte scener og “bag kameraet”-
samtaler? Er den en visning af Manhattans færdige film på 
det store lærred? Er den en opsætning af det teaterstykke 
Laban inviterer sine nye “venner” til at spille med i i 
slutningen af første akt? Eller er den en fiktiv situation 
der er gået hen og blevet en virkelig tilstand? Er 
maskerne allerede groet fast til skuespillernes ansigter? 
 
 
Mødet med Hastur 
 
Rollerne til anden akt (Bilag E, s. 80) skal deles ud som 
følger (rækkefølgen er gengivet på produktionsplanen): 
 

CASSILDA – Dronning Cassilda 
MALTHE – Kronprins Thale 
THOR – Prins Uoth 
ALICIA – Prinsesse Camilla 
LABAN – Naotalba 

 
Om skuespillerne er kommet til Hastur, eller Hastur er 
kommet til skuespillerne, er ikke til at sige. I hvert 
fald oplever de ikke længere sig selv som skuespillere, 
men som de nye roller de har fået udleveret. Selvom anden 
akt udspiller sig med København som kulisse, opfatter de 
nu byen som Hastur, et middelalderligt samfund med en 
sagnagtig karakter. De skal reagere på det, kommentere det 
og begå sig i det som de royale personer deres roller er 
beskrevet som. 
 Når spillerne har læst deres nye roller, udleverer du 
en liste over de steder de skal begrænse handlingen i 
anden akt til (Bilag F, s. 96). Stederne svarer hver især 
til en location fra første akt og er da også – bortset fra 
visse scenografiske ændringer – de samme. Hvad der er 
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ændret hvor, kan du se på din egen oversigt over stederne 
(Bilag G, s. 99). Dér finder du også hændelsesforslag 
knyttet til hvert sted. Hvis spillerne forsøger at komme i 
kontakt med indbyggerne i Hastur, vil de næppe blive mødt 
med andet end nedslåede blikke og hviskede 
lidelseshistorier. 
 Spillerne skal bruge sig selv og stederne til så at 
sige arrangere deres egne “scener”. Dette betyder i 
realiteten bare at de frit kan bevæge sig rundt mellem dem 
og mødes hvor de vil. Som under optagelserne i første akt 
er det din rolle som spilleder at klippe mellem de 
igangværende “scener” og gøre handlingsgangen så intens 
som mulig. Spillerne overværer stadig hinandens “scener” 
og må selv sørge for at skelne mellem spiller- og 
rolleviden. 
 
Handlingsskiftet fra første til anden akt kan virke brat, 
men er i virkeligheden blot en let camoufleret 
fortsættelse af de konflikter der allerede er etablerede. 
Hvor nogle retter sig ind efter udviklingen af rollerne i 
første akt, blotlægger andre selvbedraget og 
fejlopfattelserne hos selve skuespillerne (dvs. de 
oprindelige og nu aflagte spilpersoner). 
 Cassilda konfronteres således med grusomheden ved sin 
egen forfængelighed og den følsomhed der ligger bag hendes 
egoistiske brud med Malthe. Hun er ikke længere et 
kærlighedsobjekt, men genstand for magtbegær og drømme om 
fortidens idyl. 
 Malthes depression i København er vokset til at være 
hele folkets lidelse i Hastur og blevet et utvetydigt 
billede på den lammende angst for atomkrig Cubakrisen har 
hensat verden i. Thors forstillede venskab med ham er 
derimod vendt til det fjendskab der i virkeligheden lå til 
grund for det. 
 Thor selv præsenteres for den yderste konsekvens af 
sin udnyttelse af Alicia og sin opfattelse af Cassilda som 
et trofæ der skal erobres. Hans overfladiske 
kamæleontilværelse sættes i perspektiv af en dybtfølt 
mangel på opmærksomhed og anerkendelse der i Hastur har 
ført til drabet på hans fader, kong Aldones. 
 Alicias besættelse af død og undergang fremstår som 
et billede på hendes længsel efter at blive genforenet med 
sin afdøde søster. Erkendelsen af Thors udnyttelse af 
hende ligger i prinsens voldtægt og hendes forsinkede 
graviditet. 
 Og endelig finder Laban i rollen som Sandhedens 
Spøgelse, maskekunstneren uden eget ansigt, det 
endegyldige billede på sin egen fremmedgørelse og 
ufrivillige agitation for den atomalder vi lever i. 
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Alt dette skal naturligvis ikke pointeres for spillerne, 
men er taget med for at hjælpe din egen forståelse af 
scenariet på vej. Det vigtigste at holde sig for øje er 
imidlertid at anden akt aldrig ville kunne få den 
tilsigtede dybde hvis ikke det var for udviklingen af de 
indbyrdes forhold i første akt. Dette véd spillerne ikke 
direkte, men de skal nok hurtigt fornemme og udnytte det – 
om ikke bevidst, så underbevidst. 
 
 
Første scene: drengens monolog 
 
Anden akt begynder hvor første akt sluttede: i balsalen 
(den tidligere lagerhal). Beskriv balsalen som den 
fremstår i din stedoversigt (Bilag G, s. 99), men med den 
lille forskel at det purpurfarvede scenefortæppe er 
trukket for. 

En dreng i nattøj træder frem på forscenen og 
erklærer at det er blevet for sent til et forord, men at 
det endnu er for tidligt til et efterord. Hans opgave er 
blot at fortælle at det ikke længere er muligt at forlade 
scenariet. Tegnet er blevet givet, og spillet må fortsætte 
til Kongen stiger ned. 

Drengen kravler ned fra scenen og går langsomt mod 
udgangen. Da døren smækker bag ham, går tæppet til side og 
afslører scenen hvor spillerne står i deres nye roller. 
Bag dem hænger det sorte bagtæppe med det gule, 
orientalske symbol der afsluttede første akt.  
 
 
Det videre forløb 
 
Ypperstepræsten Naotalba er den første på scenen til at 
tage ordet. Han fortæller (som beskrevet i hans rolle) 
hvordan han netop er hjemvendt fra en lang rejse. Han drog 
i sin tid ud for at finde sandheden om Carcosa og Kongen i 
Gult. Nu er han tilbage med Tegnet der varsler Kongens 
snarlige komme. Det er dét der er broderet på 
scenebagtæppet. 
 Men alt er ikke tabt. Naotalba kan nemlig også 
fortælle om muligheden for at undslippe Undergangen og få 
meningen med livet tilbage. Alt man skal gøre, er at sørge 
for at bære en maske når Kongen stiger ned fra Carcosa. 
Derfor foreslår han dronning Cassilda at afholde et 
maskebal for alle Hasturs borgere. 
 Det står desuden klart at den sygdom der hærger 
Hastur, ikke vil høre op medmindre Cassilda vælger at lade 
det royale dynasti fortsætte. 
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Scenariet slutter med at Kongen i Gult stiger ned til 
menneskene, men hvornår det sker, er ikke fastlagt. Fokus 
skal ikke ligge på hvorvidt spillerne når at tage stilling 
til afholdelsen af maskeballet og fortsættelsen af 
dynastiet. Det skal derimod ligge på hvilken stilling de 
tager. 

Hvis alt går som traditionen foreskriver, er det 
dronning Cassilda der har det sidste ord indtil hun har 
valgt en ny konge – dvs. enten Thale eller Uoth. Kronprins 
Thale er den retmæssige arving til tronen, men han ligger 
syg, og dronningen er derfor bemyndiget til at lade tronen 
overgå til hans broder, prins Uoth, istedet. Der kan dog 
ikke blive noget tronskifte medmindre prinsesse Camilla 
indvilliger i et giftermål med den valgte arving. 

Kongen i Gult stiger ned til Hastur når du føler at 
intrigen er endeligt afgjort eller har malet sig op i et 
hjørne hvorfra ingen forløsning er mulig. Det er således 
op til spillerne om Han skal stige dramatisk ned under et 
stort maskebal i den royale balsal eller under andre 
omstændigheder. 
 
 
Sidste scene: Kongens komme 
 
Scenen udspiller sig dér hvor spillerne har valgt at 
afvente Kongens komme. Hvis de er fordelt over flere 
steder, stiger Han ned på dem alle samtidig. Har spillerne 
indbudt Hasturs borgere til maskebal, dukker de op i 
balsalen i form af et “karneval for fred” arrangeret som 
modreaktion på Cubakrisen. Ellers dukker karnevallet først 
op sammen med Kongen i Gult – som disciple anført af Ham. 
 
Kongens komme forvarsles af et blindende skarpt lys på 
himlen som var tusind sole stået op over Hastur. Hver en 
rude, hvert et glas strålerne rammer, eksploderer i en 
støvregn af skår. De der ikke bærer maske, føler en skarp 
smerte i øjnene der straks opløses og flyder ud af hulerne 
som store tåredråber. Blinde raver de rundt indtil en 
indre ild blusser op og forvandler dem til levende fakler. 
 Kongen i Gult bliver hejst ned fra oven i et 
snoretræk som en gigantisk dukke. Han er så høj som to 
grandvoksne mænd og klædt i en lang, forrevet kåbe af 
skinnende gul silke. Hans ansigt er sminket kridhvidt og 
tegnet op som en maske med skarpe, sorte streger. Da hans 
fødder rammer jorden (eller scenen i balsalen), fornemmer 
spillerne de stive stylteben der ikke kan bøje i knæene. 
Tilskuerne står ubevægelige som statuer. 
 Endelig taler Han. Hans læber bevæger sig ikke, men 
ordene genlyder knitrende fra skjulte højtalere i en ring 
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omkring tilhørerne. Han siger at tiden er kommet til at 
lade maskerne falde. Men kun for de der ønsker døden. Og 
de skal få den ganske gratis. Men de der ønsker livet, 
bliver nødt til at betale prisen: fikseringen af masken. 
Aldrig igen skal de kunne fjerne den, aldrig igen se deres 
eget ansigt, aldrig igen kende sig selv. Valget er deres, 
men det kan aldrig vælges om. 
 
Det er ikke meningen at spillerne skal træffe et egentligt 
valg. Bedst som de måske er klar til det, lægger du blot 
avisforsiden 29/10-62 på bordet. 
 
“Drømmen om en Konge i Gult” er slut. 
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Appendix A: Om “Le Roi en Jaune” 
 
 
CAMILLA: “Monsieur, De bør lade Deres maske falde.” 
DEN FREMMEDE: “I sandhed?” 
CASSILDA: “I sandhed, tiden er kommet. Vi har alle smidt forklædningen 
undtagen Dem.” 
DEN FREMMEDE: “Jeg bærer ingen maske.” 
CAMILLA (rædselsslagen, til Cassilda): “Ingen maske? Ingen maske!”  
 

- påstået uddrag fra “Le Roi en Jaune” 
 
 
I 1895 udgav Robert W. Chambers en novellesamling med 
titlen “The King in Yellow”. Titlen refererer til et 
sagnomspundet skuespil hvis eksistens første gang rygtedes 
i Paris. Hvis “Le Roi en Jaune” virkelig eksisterer, vides 
det ikke om det blev skrevet eller blot oversat af en 
franskmand (stykket virker tidløst, og dets symbolik og 
egennavne mere orientalske eller mellemøstlige end 
franske). Til gengæld er det sikkert at det var en ung 
parisisk studerende der skød dets navn fast i folks 
bevidsthed med en kugle gennem sit eget hoved. Dette skete 
nogle få år før Chambers bog udkom. I datidens 
populærokkulte kredse hed det sig at studenten havde været 
i besiddelse af et manuskript med titlen “Le Roi en 
Jaune”, og at dét var årsagen til hans selvmord. Noget ved 
teksten havde drevet ham ud på vanviddets rand og fået ham 
til at tage sit eget liv. 
 
Skuespillets indhold har selv sagt været genstand for 
utallige debatter og essays. En generelt accepteret tese 
er at det foregår på planeten Aldebaran i 
stjernekonstellationen Taurus. Ingen har med større held 
kunnet forklare hvorfor dette skulle være tilfældet, men 
måske det netop er derfor at tesen er mere troværdig end 
så mange andre. Chambers - der vel er den mest 
velrenommerede af de mange der har beskæftiget sig med 
stykket – satte selv den første novelle i sin samling i en 
nær fremtid og skabte dermed et vist skær af science 
fiction omkring stykket. Et skær der sidenhen har været 
med til at reducere det til tom referenceramme i diverse 
pulp-blade. 
 Med hensyn til selve handlingen er det eneste der er 
udbredt enighed om, dét at den er allegorisk. Kongen i 
Gult synes at være en guddom der repræsenterer 
åbenbaringen af en sandhed som i vanlig religiøs stil er 
sammenfaldende med undergang og ødelæggelse af det 
bestående. Menneskene stræber efter denne sandhed, men 
frygter den i samme åndedrag. Et livsparadoks som stykkets 
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formodede hovedperson, dronning Cassilda, drager den fulde 
konsekvens af ved angstfuldt at sætte sig til at afvente 
gudens komme. Resultatet er – hvis man skal tro de 
selvbestaltede autoriteter på området – en 
handlingslammelse og dødsfiksering der sætter hele 
samfundet i stå og på den måde truer med at foregribe den 
profeterede apokalypse. 
 Hvad der mere præcist sker i stykket i det øjeblik 
Kongen i Gult stiger ned, er det de færreste der har 
turdet gisne om. Og, ifølge mange, af gode grunde. Faren 
ved at læse stykket til ende siges nemlig at være dén at 
læseren oplever åbenbaringen - og dermed undergangen - på 
eget sind. Om han eller hun følgeligt kan undgå selvmordet 
ved at flygte ind i vanviddet, er til stadig diskussion.  
 Idéen om en grænseoverskridende identificering med 
stykkets fiktion er ikke fuldstændig grebet ud af luften. 
Dels peger den førnævnte franske studerendes selvmord i 
den retning, dels hævdes det i mange kredse at det er 
denne totalidentifikation der er stykkets mest 
fremtrædende egenskab. Ifølge disse røster identificerer 
læseren sig allerede tidligt med en af personerne i 
stykket for sidenhen i tanke og handling at blive denne 
person. Chambers baserede selv flere af sine noveller på 
denne idé. 
 Enkelte radikale tænkere går endnu et skridt videre 
og påstår at identificeringen fører læseren til personlig 
handlefrihed inden for stykkets rammer. Teksten – eller i 
hvert fald oplevelsen af den – skulle således ændre sig 
fra læser til læser, hvilket så igen skulle være 
forklaringen på at stykkets handling er umulig at 
bestemme. Den er med andre ord foranderlig. Og det er 
netop denne påståede foranderlighed der har ansporet 
Manhattan til sin samtidstolkning, “Drømmen om en Konge i 
Gult”. For hvis stykkets indhold afhænger af læseren, 
hvorfor skulle det så ikke også afhænge af samtiden? 
 
I 1962 er “Le Roi en Jaune” for længst gået i glemmebogen 
hos den almene offentlighed. Det lever som nævnt videre i 
sensationslitteraturen, men netop derfor synes det ikke 
længere muligt at behandle det med den oprindelige 
seriøsitet. Men i en koldkrigsverden truet af atomragnarok 
føler Manhattan sig i stand til endnu engang at 
aktualisere det gamle skuespil. Om det lykkes, er op til 
dig og spillerne. Personligt fralægger jeg mig ethvert 
ansvar for de mulige konsekvenser af en gennemspilning af 
scenariet. 
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Interesserede kan læse mere om Robert W. Chambers og “The  
King in Yellow” på: 
 
www.geocities.com/Area51/Corridor/5582/chamber.html 
 
Novellesamlingen “The King in Yellow” (1895) ligger på:  
 
www.litrix.com/kyellow/kyell001.htm 
 
 
 
Appendix B: Om Cubakrisen 
 
 
“Good evening my fellow citizens ... This government, as promised, has 
maintained the closest surveillance of the Soviet Military buildup on 
the Island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has 
established the fact that a series of offensive missile sites is now 
in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases 
can be none other than to provide a nuclear strike capability against 
the Western Hemisphere.” 
 

- John F. Kennedy i tv- og radiotale d. 22/10-62   
 
 
Cubakrisen var resultatet af en udvikling der begyndte med 
Fidel Castros magtovertagelse på øen i 1959. Dengang havde 
han sat sig op mod diktatoren Batista og styrtet ham ned 
fra magtens trone. Cubanerne hyldede Castro, og selv 
amerikanerne så ham som en frihedshelt og ven af folket. 
Men det skulle ikke vare længe. Begejstringen blev til 
angst da Castros forbindelse til den sovjetiske 
ministerpræsident Khrustjev udviklede sig til en regulær 
alliance mellem de to. USA havde med ét fået en 
kommunistisk stat som nabo, kun lidt over 100 km fra 
Floridas kyst. 
 Selvom den egentlige krise ikke brød ud før oktober 
’62, havde den amerikanske regering allerede siden 
slutningen af 1960 været klar over afskibningen af 
sovjetisk krigsmateriel til Cuba. Spørgsmålet var 
imidlertid hvilket øjemed det skulle bruges i – defensivt 
eller offensivt? Tvivlen førte i april ’61 til et forsøg 
på at invadere øen ved hjælp af CIA-trænede cubanske 
eksilsoldater. Forsøget slog fejl, og oprustningen østfra 
blev intensiveret. 
 
Kennedy var i fuld gang med dagens første måltid da han 
tirsdag d. 16. oktober kl. 9 modtog efterretningen om at 
amerikanske overvågningsfly havde afsløret offensive 
mellem- og langdistanceraketter på Cuba. Størstedelen af 
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det amerikanske kontinent ville snart være inden for 
rækkevidde af sovjetiske atomsprænghoveder. Det vides ikke 
om præsidenten skvulpede med kaffen eller kløjedes i 
maden, men i så fald synes han hurtigt at have genfundet 
roen. Gennem tretten hektiske dage formåede han at holde 
hovedet koldt og Tredje Verdenskrig fra døren. 
 Det afgørende træk fra Kennedys side blev at han 
valgte at svare Castro – og ikke mindst Khrustjev - igen 
med en flådeblokade af Cuba frem for en invasion eller en 
bombning af raketopstillingerne. Han spillede den 
skæbnetunge bold tilbage i favnen på Sovjet og stillede 
sig afventende. Khrustjev beordrede alle fragtskibe der 
var på vej mod Cuba, til at stoppe foran den udpegede 
“karantænelinie”. Dér lå de så, som sovende søuhyrer i 
vandoverfladen, mens han overvejede Kennedys krav om 
afmontering og bortfragtning af de opstillede raketter. 

Lederne af verdens to eneste supermagter stod ansigt 
til ansigt med blikket fast rettet mod hinanden. En 
nervekrig fyldt med trusler, provokerende overflyvninger 
af cubansk territorie og nedskydninger af amerikanske fly. 
I de syv dage der gik fra Kennedys offentliggørelse af 
krisen til dens fredelige afvikling, fulgte verden 
begivenhederne med tilbageholdt åndedræt. Var 
civilisationen - var livet som vi kender det - virkelig 
nået til vejs ende? Eftertiden har afsløret at Khrustjev 
havde givet sine generaler på Cuba grønt lys til at trykke 
på den røde knap i tilfælde af en amerikansk invasion af 
øen. 
 Den 28. oktober sænkede Khrustjev som den første 
blikket. Efter at have været fremme med krav om at USA 
skulle afmontere deres tilsvarende raketopstillinger i 
Tyrkiet, opgav han endeligt sit forehavende og afblæste 
krisen. Han ville pille sine raketter ned og fragte dem 
væk mod et løfte fra Kennedy om at USA ikke ville invadere 
Cuba. Hanerne havde kæmpet, og den amerikanske vist sig at 
være stærkere end den russiske. Sådan så det i hvert fald 
ud. 

Det er sidenhen kommet frem at sandheden var en lidt 
anden. For at få Khrustjev til at bakke ud af affæren 
havde Kennedy rent faktisk været nødt til at love at 
fjerne sine raketopstillinger i Tyrkiet, en 300 km fra den 
sovjetiske grænse. Men Kennedy ønskede ikke at virke svag 
og risikere at tabe ansigt uadtil. Derfor ville han kun gå 
ind på Khrustjevs betingelser hvis de blev holdt hemmelige 
for offentligheden. Det eneste Kennedy frygtede mere end 
krigen, var pressen.  
 
Tilbage står så det kontroversielle spørgsmål om hvorvidt 
det sovjetisk-amerikanske kompromis var andet end en 

 25



stakket frist. En verdensomspændende katastrofe blev 
afværget, men såvel før som siden har jorden svævet i fare 
for undergang. Og i vor tid er amerikanske egeninteresser 
og en øget udbredelse af kernevåben til stadighed med til 
at bringe verden ind i atomkrigens skygge. Så hvad var det 
egentlig for en fred vi vandt dengang i ’62? 
 Fra et kynisk synspunkt ligner det en kunstig og 
forstillet fred. Et selvbedrag der tillader os at 
fortsætte tilværelsen som om faren var endegyldigt 
overstået til trods for at det modsatte er tilfældet. Det 
ser ud som om vi har lært at leve med truslen om atomkrig 
som vi lever med visheden om vores egen dødelighed. I 
blinde indtil den dag den banker på vores dør. For kigger 
vi os selv dybt i øjnene, så erkender vi jo snart at den 
universelle undergang er lige så uundgåelig som den 
personlige død. Før eller siden skal ikke bare vi, men 
hele verden, høre op med at eksistere. Cubakrisen er nu, 
hér og altid. Alligevel – alligevel og derfor – vender vi 
blikket bort, tager en maske på og lever som om alting 
varer evigt. Eller i hvert fald længe nok til at vi og 
vores børn kan nyde et fuldt liv. 
 
Hvorfor nyheden om Cubakrisen rammer verden samme dag som 
Manhattan indleder optagelserne til “Drømmen om en Konge i 
Gult”, vides ikke. Dog skal man ikke glemme at det franske 
skuespil han baserer sin film på, efter sigende åbenbarer 
en sandhed om tilværelsen der berøver livet al mening.  
 
Interesserede kan læse mere om Cubakrisen på internettet 
hvor der findes et hav af sider om emnet. Et godt sted at 
starte er den amerikanske regerings egen side (som også 
indeholder samtidige lydoptagelser fra Det Hvide Hus’ 
inderste kamre): 
 
www.nsa.gov/docs/cuba/ 
 
 
 
Appendix C: “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” 
 
 
Bob Dylan skrev den følgende sangtekst under Cubakrisen i 
1962. Kun 21 år gammel stod han allerede ansigt til ansigt 
med døden. Såvel sin egen som verdens. Han skrev hver 
linie som begyndelsen til en ny sang i et forsøg på at 
tømme hele sit hjerte inden bomberne fik det til at 
briste. 
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Jeg har valgt at gengive teksten af to grunde. For det 
første fordi den giver et uforfalsket indblik i et ungt 
sinds oplevelse af truslen om undergang. For det andet 
fordi lyrikkens enkle, men stærke billeder forhåbentlig 
kan hjælpe dig til at finde den rette grundstemning i 
scenariet. 
 
 
“A Hard Rain’s A-Gonna Fall” 
 
Oh where have you been my blue-eyed son? 
And where have you been my darling young one? 
I’ve stumbled on the side of twelve misty mountains 
I’ve walked and I’ve crawled on six crooked highways 
I’ve stepped in the middle of seven sad forests 
I’ve been out in front of a dozen dead oceans 
I’ve been ten thousand miles in the mouth of a graveyard 
 
And it’s a hard 
It’s a hard 
It’s a hard 
It’s a hard 
It’s a hard rain’s a-gonna fall 
 
Oh what did you see my blue-eyed son? 
And what did you see my darling young one? 
I saw a newborn baby with wild wolves all around it 
I saw a highway of diamonds with nobody on it 
I saw a black branch with blood that kept drippin’ 
I saw a room full of men with their hammers a-bleedin’ 
I saw a white ladder all covered with water 
I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken 
I saw guns and sharp swords in the hands of young children 
 
And it’s a hard ... 
 
Oh what did you hear my blue-eyed son? 
And what did you hear my darling young one? 
I heard the sound of a thunder that roared out a warnin’ 
I heard the roar of a wave that could drown the whole 

world 
I heard one hundred drummers whose hands were a-blazin’ 
I heard ten thousand whisperin’ and nobody listenin’ 
I heard one person starve, I heard many people laughin’ 
I heard the song of a poet who died in the gutter 
I heard the sound of a clown who cried in the alley 
 
And it’s a hard ... 
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Oh what did you meet my blue-eyed son? 
And who did you meet my darling young one? 
I met a young child beside a dead pony 
I met a white man who walked a black dog 
I met a young woman whose body was burnin’ 
I met a young girl, she gave me a rainbow 
I met one man who was wounded in love 
I met another man who was wounded in hatred 
 
And it’s a hard ... 
 
And what’ll you do now my blue-eyed son? 
And what’ll you do now my darling young one? 
I’m a-goin’ back out ‘fore the rain starts a-fallin’ 
I’ll walk to the depths of the deepest dark forest 
Where the people are many and their hands are all empty 
Where the pellets of poison are floodin’ their waters 
Where the home in the valley meets the damp dirty prison 
And the executioner’s face is always well hidden 
Where hunger is ugly, where the souls are forgotten 
Where black is the color, where none is the number 
And I’ll tell it and speak it and think it and breathe it 
And reflect it from the mountains so all souls can see it 
And I’ll stand on the ocean until I start sinkin’ 
But I’ll know my song well before I start singin’ 
 
And it’s a hard 
It’s a hard 
It’s a hard 
And it’s a hard 
It’s a hard rain’s a-gonna fall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRØMMEN OM EN KONGE I GULT 
 
 

Bilag A 
 
 

Spilpersoner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cassilda 
 
 
København, tirsdag den 23. oktober 1962. 
 
Teatergruppen har ikke været samlet siden I blev færdige 
med gymnasiet i ’59. Under studenterfesterne lovede I 
ganske vist hinanden at gruppens fremtid også skulle være 
jeres fremtid, men efter den sidste bajer til den sidste 
solopgang så alting anderledes ud. Med gymnasiet forsvandt 
også prøvesalen, scenen og det faste publikum. Hvis I 
ville fortsætte, måtte I selv betale for det, og tiden I 
havde regnet med at der ville blive så rigelig af, syntes 
pludselig mere knap end nogensinde før. Et halvhjertet 
forsøg på at sætte en forestilling op med prøver i 
forældrenes hjem afgjorde sagen. Den fælles drøm om en 
karriere på de skrå brædder var slut, og mens nogle 
fortsatte med at jage den, søgte andre nye udfordringer. 
 Det var jeres instruktør ”Manhattan” der havde dannet 
og drevet gruppen. Han ville forarge og forny, og dét i en 
sådan grad at han næsten blev smidt ud af gymnasiet i 
forsøget. Afklædte kroppe og beatnikpoesi var med rektors 
ord ”en skammelig pervertering af læreanstaltens gode og 
sunde tradition for skolekomedier”. Men den slags siger 
man ikke ustraffet til teenagere. Snart var Manhattan 
næsten lige så populær som sommerferien, og jeres ellers 
halvtomme sale stuvende fulde. Hvis rektor havde valgt at 
pille ved gruppens status på det tidspunkt, ville han ikke 
have opnået andet end at gøre jer til martyrer for en hel 
gymnasiegeneration. Så han holdt sig klogeligt i 
baggrunden og lod ”modefænomenet” gå sin gang. 

Et par måneder senere var alt tilbage ved det gamle, 
og kun Manhattan syntes at kunne se at I havde udrettet 
noget værdifuldt. ”Popularitet er et sygdomstegn,” sagde 
han altid til jer når I hang med hovedet. For ham var det 
klassiske teater et bevidstløshedens teater som behagede 
sig selv og sit publikum ihjel. Jeres mission, derimod, 
var at støde og provokere folk til selv at tænke og tage 
stilling. I var udvalgte – ikke til berømmelse, men til 
forandring. Og alt andet var ligegyldigt. 

Selvom det var Manhattan der smadrede tre havestole 
og en ligusterhæk da teatergruppen tog beslutningen om at 
opløse sig selv, så overrasker det ikke at det er ham der 
har samlet jer igen. Hér, tre år efter, er han stadig lige 
stædig, og hans engagement lige smittende. Han forstår 
virkelig at få folk til at føle sig som noget særligt. Og 
hvem véd – måske I virkelig er noget særligt? 

 



Endnu har Manhattan stort set intet afsløret om sit 
nye projekt. Ud fra en eller anden særlig egenlogik har 
han valgt at gemme overraskelsen til første prøvedag. Han 
har også insisteret på ikke at samle gruppen før dér. Til 
gengæld har han lokket med at I denne gang ikke skal stå 
på scenen, men foran et kamera. Og hvem kan sige nej til 
at være med i en film? 
 
Du havde drømt den drøm hele livet. Drømmen om at stå på 
en scene og vække døde ord og personer til live foran 
øjnene på publikum. Du troede virkelig på at du ville være 
skuespillerinde for skuespilkunstens egen skyld. Lige 
indtil du første gang stod på scenen og mærkede 
klapsalverne bølge op mod dig. En berusende fornemmelse 
bredte sig i din krop og fortalte dig ting du aldrig før 
havde vidst. Det var som om alt det der var gået forud – 
prøveforløbet, arbejdet med historien, udviklingen af din 
rolle – mistede sin betydning. Hvad andet havde det været 
end et middel til at nå den ekstatiske følelse der netop 
da rasede i dig? 
 Næste gang du trådte op på en scene, trådte du ikke 
derop som din rolle, men som dig selv. Din tålmodighed 
rakte ikke til applausen efter tæppefald. Du ville have 
den nu, hér og hele tiden. Snart kunne du ikke sige en 
replik uden at forsøge at lave den om til en vittighed. 
Din gestik blev overdreven og karikeret, og du søgte 
scenelyset som møllet søger flammen. Din karriere var 
ødelagt endnu inden den var begyndt. 
 I dine mørke stunder kan det stadigvæk undre dig at 
Manhattan valgte dig til gruppen. Det var tydeligvis dig 
der havde det mindste talent og den dårligste 
arbejdsdisciplin. Måske han bare havde brug for en af 
skolens populære piger til at skabe interesse omkring hans 
projekter. Forelsket i dig var han i hvert fald ikke. Den 
tone han talte til dig i, rungede af foragt over for hele 
dit væsen. Misundelsen viste han selvfølgelig aldrig. 
Havde det ikke været for jeres uudtalte kontrakt, var du 
skredet med det samme. Han fik hvad end han nu engang fik 
ud af dig, og du fik muligheden for fortsat at flirte med 
berømmelsen. 
 Forholdet til Malthe var aldrig helt blottet for 
taktiske overvejelser. Bare dét at han var en af skolens 
stille, lidt indadvendte drenge, gjorde ham til et 
usandsynligt emne for dig. Men hans evner på en scene var 
ikke til at overse. Du så dine egne barnedrømme afspejlet 
i ham og tænkte at han på den ene eller anden måde måtte 
kunne føre dig med ind i deres tabte univers. Desværre 
havde Malthe aldrig dine ambitioner, og efter 
teatergruppens opløsning har dit liv været én lang kamp 

 



for i det hele taget at få ham til at optræde. Selv har du 
arbejdet som servitrice på forskellige beværtninger og kun 
haft et par enkelte biroller i nogle amatøropsætninger. 
 
Kampen med Malthe sluttede for et par måneder siden da han 
endegyldigt besluttede sig for at stoppe som skuespiller. 
Du kaldte ham en forkælet snotunge der spildte sit talent, 
og smed ham ud af lejligheden. Nu sidder du alene tilbage 
med en knust drøm og en uhåndtérlig følelse af at have 
valgt forkert for alt for længe siden. 
 Manhattans nye projekt er din sidste chance. Du havde 
egentlig mest lyst til at takke nej, men da du hørte at 
det drejede sig om en film, mærkede du atter den gamle 
beruselse fylde din krop. Måske du slet ikke er skabt til 
scenen, men til det store hvide lærred? Det er nu eller 
aldrig hvis du skal gøre dig håb om at finde ud af det. 
Eneste hage er at den vendekåbe til Malthe også har sagt 
ja til at være med.   
 
 
Malthe 
Du tager det som en klar provokation at han har sagt ja 
til filmen. Om det er dig eller sin karriere han vil have 
tilbage, interesserer dig ikke det fjerneste. Hvis han 
vover på at stille sig mellem dig og dine drømme endnu 
engang, så flår du ham levende. Det håber du i hvert fald. 
Hvis bare det hele havde været lidt mere på afstand ...   
 
Thor 
Han var en af de fyre der altid hang lige i røven på dig. 
Du nød opmærksomheden, men vidste samtidig at det aldrig 
kunne blive til noget mellem jer. Det ville have 
undergravet din egen status. I stedet brugte du ham til at 
arrangere dit og Malthes første ”tilfældige” stævnemøde. 
Hvis han stadig er indstillet på at hoppe og danse for 
dig, kan du sikkert bruge ham til et eller andet igen. 
 
Alicia 
En lidt uhyggelig særling som du ikke kan forstå at 
Manhattan lod komme med i gruppen – og så endda efter at I 
andre lige havde fundet hinanden. Et rygte på gymnasiet 
sagde at hendes mor havde begået selvmord, og at det var 
Alicia selv der havde fundet hende. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Laban    
Du havde det altid svært med Laban. På den ene side syntes 
du at han var plat og arrogant når han førte sig frem som 
om han var halvt amerikaner, men på den anden side kunne 
du ikke lade være med at misunde ham hans pludselige 
popularitet. Heldigvis var konkurrencen ikke så stor da 
hans foretrukne jagtmarker lå uden for gymnasiet. 
 
Manhattan 
Jeres instruktør. Han var altid lidt for speciel til dig, 
og ofte havde du indtryk af at det kun var ham der fattede 
hvad jeres forestillinger handlede om. Men han havde 
kunstnerisk nerve – et potentiale til berømmelse som du 
håber at han vil investere i dig når optagelserne til 
filmen går igang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Malthe 
 
 
København, tirsdag den 23. oktober 1962. 
 
Teatergruppen har ikke været samlet siden I blev færdige 
med gymnasiet i ’59. Under studenterfesterne lovede I 
ganske vist hinanden at gruppens fremtid også skulle være 
jeres fremtid, men efter den sidste bajer til den sidste 
solopgang så alting anderledes ud. Med gymnasiet forsvandt 
også prøvesalen, scenen og det faste publikum. Hvis I 
ville fortsætte, måtte I selv betale for det, og tiden I 
havde regnet med at der ville blive så rigelig af, syntes 
pludselig mere knap end nogensinde før. Et halvhjertet 
forsøg på at sætte en forestilling op med prøver i 
forældrenes hjem afgjorde sagen. Den fælles drøm om en 
karriere på de skrå brædder var slut, og mens nogle 
fortsatte med at jage den, søgte andre nye udfordringer. 
 Det var jeres instruktør ”Manhattan” der havde dannet 
og drevet gruppen. Han ville forarge og forny, og dét i en 
sådan grad at han næsten blev smidt ud af gymnasiet i 
forsøget. Afklædte kroppe og beatnikpoesi var med rektors 
ord ”en skammelig pervertering af læreanstaltens gode og 
sunde tradition for skolekomedier”. Men den slags siger 
man ikke ustraffet til teenagere. Snart var Manhattan 
næsten lige så populær som sommerferien, og jeres ellers 
halvtomme sale stuvende fulde. Hvis rektor havde valgt at 
pille ved gruppens status på det tidspunkt, ville han ikke 
have opnået andet end at gøre jer til martyrer for en hel 
gymnasiegeneration. Så han holdt sig klogeligt i 
baggrunden og lod ”modefænomenet” gå sin gang. 

Et par måneder senere var alt tilbage ved det gamle, 
og kun Manhattan syntes at kunne se at I havde udrettet 
noget værdifuldt. ”Popularitet er et sygdomstegn,” sagde 
han altid til jer når I hang med hovedet. For ham var det 
klassiske teater et bevidstløshedens teater som behagede 
sig selv og sit publikum ihjel. Jeres mission, derimod, 
var at støde og provokere folk til selv at tænke og tage 
stilling. I var udvalgte – ikke til berømmelse, men til 
forandring. Og alt andet var ligegyldigt. 

Selvom det var Manhattan der smadrede tre havestole 
og en ligusterhæk da teatergruppen tog beslutningen om at 
opløse sig selv, så overrasker det ikke at det er ham der 
har samlet jer igen. Hér, tre år efter, er han stadig lige 
stædig, og hans engagement lige smittende. Han forstår 
virkelig at få folk til at føle sig som noget særligt. Og 
hvem véd – måske I virkelig er noget særligt? 

Endnu har Manhattan stort set intet afsløret om sit 
nye projekt. Ud fra en eller anden særlig egenlogik har 

 



han valgt at gemme overraskelsen til første prøvedag. Han 
har også insisteret på ikke at samle gruppen før dér. Til 
gengæld har han lokket med at I denne gang ikke skal stå 
på scenen, men foran et kamera. Og hvem kan sige nej til 
at være med i en film?  
 
Du var et naturtalent. I samme øjeblik du trådte op på en 
scene og ind i en rolle, fandt en nærmest magisk 
forvandling sted. Dine evigt rastløse hænder fandt hvile, 
og sætningerne kom pludselig klart, tydeligt og frem for 
alt afsluttede ud af din mund. Selvbevidstheden forsvandt 
ganske enkelt. Det var en berusende fornemmelse – en 
følelse af absolut frihed uanset hvor tåbelige dine 
replikker måtte være – men kun så længe du stod deroppe i 
rampelyset. Bagefter var du atter alene med dit eget 
kejtede selv. Alene med frustrationen og selvhadet. 

Det var dig umuligt at møde de begejstrede ansigter 
der kom op for at give hånd og passiare efter en vellykket 
forestilling. Deres opmærksomhed gjorde dig endnu mere 
nervøs og forsigtig end til daglig. Du vidste ikke hvad du 
skulle sige til dem, og selvom du for få øjeblikke siden 
havde kunnet trække grin hjem på selv de mest håbløst 
konstruerede vittigheder, blev ethvert forsøg på at være 
smart eller sjov nu kun mødt med undren og tavshed. Og 
hvis de endelig grinede høfligt omkring dig, var du sikker 
på at latteren var kunstig. Du følte dig falsk og 
forløjet, en utilstrækkelig skineksistens. 

Hvorfor Cassilda kastede sin kærlighed på dig, 
forstod du aldrig helt. Måske var hun så meget din 
modsætning at I passede sammen som ying og yang. Hun førte 
sig frem som om verden kun var til for hende, og tabte 
aldrig mælet i en diskussion. Og så havde hun flere 
ambitioner på dine vegne end din egen far. Hun ville have 
at du skulle være en stor skuespiller. 

Hvis ikke det havde været for Cassilda, var du nok 
stoppet med at spille teater dengang jeres gruppe gik i 
opløsning. Det var hende der pressede på for at du skulle 
fortsætte selvom du ofte havde mest lyst til bare at 
glemme det hele og lave noget andet, noget mere anonymt. 
Hvor meget Cassilda egentlig ville din karriere, fandt du 
først ud af den aften du fortalte hende at du havde 
besluttet dig for at opgive at få en karriere som 
skuespiller. 

Dagen efter stod du alene på gaden med din kuffert i 
hånden og en bitter fornemmelse af endelig at vide hvorfor 
hun i sin tid var faldet for dig. Din kærlighed var ikke 
mindre til hende af den grund, men du kunne ikke vende 
tilbage til et liv så fjernt fra den du følte du egentlig 
var. I stedet opsøgte du Alicia – der også havde været med 

 



i teatergruppen - og fik lov til at låne en plads på 
sofaen. 
 
Det er efterhånden et par måneder siden Cassilda smed dig 
ud – og siden du har foretaget dig noget som helst 
konstruktivt. Det meste af tiden ligger du bare på Alicias 
sofa og dagdrømmer eller går lange målløse ture rundt i 
København. 

Det er vist også derfor du har sagt ja til at være 
med i Manhattans filmprojekt. Til trods for at du havde 
lovet dig selv aldrig mere at spille skuespil. Måske kan 
det vise dig en vej frem - eller rettere: en vej tilbage. 
Rygtet vil i hvert fald vide at Cassilda også skal være 
med. 
 
 
Cassilda 
Hvad hun gjorde mod dig, burde være utilgiveligt. 
Alligevel kan du ikke lade være med at føle at du med 
hende har mistet det eneste der holdt dig oprejst hér i 
tilværelsen. Bogstavelig talt. Uden hende til at vælge for 
dig er du ikke sikker på at du nogensinde igen kommer til 
at træffe et egentligt valg. Du savner hende. 
  
Thor 
Han var en af de mange overfladiske sniksnakkere du altid 
har haft så svært ved at tale med. Han fulgte efter 
Cassilda som en trofast hund, og da hun begyndte at vise 
interesse for dig, gjorde han det samme. Du gav aldrig 
meget for hans venskab, og til sidst var han da også bare 
jaloux på dig over Cassilda. Du håber at han er blevet 
mere moden siden sidst.  
 
Alicia 
Kom sent ind i gruppen med et større selvopgør i baggagen. 
Du er taknemmelig for at hun gider have dig flydende på 
sin sofa, men hendes evindelige forståelse og medfølelse 
er begyndt at gå dig på nerverne. Hun er selvfølgelig ved 
at uddanne sig til sygeplejerske. 
 
Laban 
Når du var sammen med ham, følte du dig altid som 
kommunist. Han havde kun besøgt USA en enkelt gang, men 
det var åbenbart alt der behøvedes. Han nærmest forgudede 
den moderne amerikanske livsstil. Ikke mindst 
rock’n’rollen og den guitar han købte derovre til at plage 
sine omgivelser med. 

 



Manhattan 
Jeres instruktør. Den eneste person du kender der er 
opkaldt efter noget så åndssvagt som en drink. Men han var 
nu fin nok og havde en god kritisk indstilling til sin 
samtid og omverden. Hvis du for alvor skulle få lyst til 
at vende tilbage til skuespillet, skulle det i hvert fald 
være med ham som instruktør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Thor 
 
 
København, tirsdag den 23. oktober 1962. 
 
Teatergruppen har ikke været samlet siden I blev færdige 
med gymnasiet i ’59. Under studenterfesterne lovede I 
ganske vist hinanden at gruppens fremtid også skulle være 
jeres fremtid, men efter den sidste bajer til den sidste 
solopgang så alting anderledes ud. Med gymnasiet forsvandt 
også prøvesalen, scenen og det faste publikum. Hvis I 
ville fortsætte, måtte I selv betale for det, og tiden I 
havde regnet med at der ville blive så rigelig af, syntes 
pludselig mere knap end nogensinde før. Et halvhjertet 
forsøg på at sætte en forestilling op med prøver i 
forældrenes hjem afgjorde sagen. Den fælles drøm om en 
karriere på de skrå brædder var slut, og mens nogle 
fortsatte med at jage den, søgte andre nye udfordringer. 
 Det var jeres instruktør ”Manhattan” der havde dannet 
og drevet gruppen. Han ville forarge og forny, og dét i en 
sådan grad at han næsten blev smidt ud af gymnasiet i 
forsøget. Afklædte kroppe og beatnikpoesi var med rektors 
ord ”en skammelig pervertering af læreanstaltens gode og 
sunde tradition for skolekomedier”. Men den slags siger 
man ikke ustraffet til teenagere. Snart var Manhattan 
næsten lige så populær som sommerferien, og jeres ellers 
halvtomme sale stuvende fulde. Hvis rektor havde valgt at 
pille ved gruppens status på det tidspunkt, ville han ikke 
have opnået andet end at gøre jer til martyrer for en hel 
gymnasiegeneration. Så han holdt sig klogeligt i 
baggrunden og lod ”modefænomenet” gå sin gang. 

Et par måneder senere var alt tilbage ved det gamle, 
og kun Manhattan syntes at kunne se at I havde udrettet 
noget værdifuldt. ”Popularitet er et sygdomstegn,” sagde 
han altid til jer når I hang med hovedet. For ham var det 
klassiske teater et bevidstløshedens teater som behagede 
sig selv og sit publikum ihjel. Jeres mission, derimod, 
var at støde og provokere folk til selv at tænke og tage 
stilling. I var udvalgte – ikke til berømmelse, men til 
forandring. Og alt andet var ligegyldigt. 

Selvom det var Manhattan der smadrede tre havestole 
og en ligusterhæk da teatergruppen tog beslutningen om at 
opløse sig selv, så overrasker det ikke at det er ham der 
har samlet jer igen. Hér, tre år efter, er han stadig lige 
stædig, og hans engagement lige smittende. Han forstår 
virkelig at få folk til at føle sig som noget særligt. Og 
hvem véd – måske I virkelig er noget særligt? 

Endnu har Manhattan stort set intet afsløret om sit 
nye projekt. Ud fra en eller anden særlig egenlogik har 

 



han valgt at gemme overraskelsen til første prøvedag. Han 
har også insisteret på ikke at samle gruppen før dér. Til 
gengæld har han lokket med at I denne gang ikke skal stå 
på scenen, men foran et kamera. Og hvem kan sige nej til 
at være med i en film? 
 
Du var aldrig gået ind i gruppen hvis ikke det havde været 
for Cassilda. Du var ligesom de fleste andre fyre på 
gymnasiet parat til at følge hendes vrikkende røv til 
Helvede og tilbage igen. Forskellen på dig og dem var bare 
at du kunne spille teater – og havde gjort det lige så 
længe du kunne huske. “Den rigtige rolle til den rigtige 
situation,” som du plejede at sige. Dybere livsfilosofi 
eller højere moral behøvede du ikke. 
 I begyndelsen hang du og Cassilda da også en hel del 
ud sammen til prøverne. I kendte hinanden bedre end de 
andre i gruppen og følte jer med rette hævet over dem. Men 
det varede ikke længe før Cassilda fik øje på Malthes 
store naturtalent på en scene. Snart snakkede hun ikke om 
andet – end ikke om sig selv. Noget var tydeligvis helt 
galt. 
 Det tog dig ikke lang tid at komme ind på livet af 
Malthe og blive hans ven. Han var en stille type der bare 
var ude efter en smule interesseret opmærksomhed. Du havde 
håbet på at dette træk ville holde dig forrest i køen til 
Cassilda, men i stedet førte det til din totale ydmygelse. 
Hun brugte dig til at arrangere et “tilfældigt” møde 
mellem hende og Malthe. Dagen efter var de blevet 
kærester. 
 Du tilgav aldrig Malthe, men påstod derimod 
hårdnakket at han havde udnyttet dit venskab til at komme 
i bukserne på Cassilda. Den eneste grund til at du blev i 
gruppen, var for ikke at tabe ansigt over for de andre 
Cassilda-tilbedere på gymnasiet. Men slaget var tabt, og 
tilbage var ikke andet end bitterheden og en kikset affære 
med den lige så kiksede Alicia. Hvad Manhattan ville have 
hende med for, fandt du aldrig ud af. Men du var også 
ligeglad. Du tog hende kun for at vise Cassilda hvor lavt 
du syntes hun var sunket. Og du håber at hun fattede 
hentydningen da du smed Alicia overbords igen efter nogle 
få dage.  
 
Siden I opløste teatergruppen, er den eneste du har haft 
lidt at gøre med, festaben Laban. En overgang 
frekventerede du dog en lille beværtning hvor du havde 
fundet ud af at Cassilda arbejdede som servitrice. Det 
viste sig desværre at hun var flyttet sammen med Malthe og 
begyndt at blive kedelig. Det er i hvert fald det billede 

 



du prøver at fremmane når du i nostalgiske øjeblikke 
kommer til at tænke på hende. 
 Selv har du brugt de sidste tre år på at lave så lidt 
som muligt, men er for nylig blevet tvunget til patten og 
har fået et deltidsjob i din fars revisorfirma. Du er ikke 
synderligt stolt af det, men det er der andre der heller 
ikke er af alle de penge du skylder dem. Måske filmen kan 
blive et åndehul eller en mulighed for noget nyt. 
 
 
Cassilda 
Hun er en af de få ting du har ønsket dig og ikke fået. 
Hvis bare I havde været sammen en enkelt gang, ville 
nederlaget til Malthe have været til at bære. Så kunne du 
være overlegen og bære hendes minde med dig som et trofæ. 
De sidste par dage har du forestillet dig gensynet med 
hende om igen og om igen, men du har endnu ikke besluttet 
dig for hvilken version du bedst kan lide. 
 
Malthe 
Du forstod aldrig at Cassilda kunne være så dum at falde 
for en social krøbling som ham, men værst er følelsen af 
at det var dig selv der forærede ham til hende. Du havde 
håbet på at han ikke skulle være med i filmen, men nu hvor 
det modsatte har vist sig at være tilfældet, ser du det 
som en mulighed for revanche. Han skal ikke få lov til at 
stjæle billedet fra dig én gang til. 
 
Alicia 
Dit korte indblik i hendes liv var mere end rigeligt. Hun 
nærmest overfaldt dig med sine problemer og nægtede at tro 
på det når du sagde at du ikke havde nogen selv. Vanviddet 
toppede da hun fandt fotoalbummet med billeder af sin 
afdøde søster frem. Men da var tiden heldigvis også kommet 
til at ofre hende på Cassildas alter. Til ingen verdens 
nytte. 
 
Laban 
Indtil du mødte ham i teatergruppen, troede du bare at han 
var en eller anden tilfældig taber. Men han viste sig 
hurtigt at være en ret cool fyr der altid var på forkant 
med moden fra USA og havde de nyeste nye plader. Han 
spillede guitar, og sidst I sås for et par år siden, 
snakkede han om at starte sit eget band. 
 
 
 
 
 

 



Manhattan 
Jeres instruktør. Kan man andet end at respektere en fyr 
der er opkaldt efter en drink? Whisky og et eller andet du 
aldrig kan huske hvad er. Smager forfærdeligt, men 
alligevel ... Du glæder dig til at se hvad for et syret 
projekt han har rodet jer ud i denne gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Alicia 
 
 
København, tirsdag den 23. oktober 1962. 
 
Teatergruppen har ikke været samlet siden I blev færdige 
med gymnasiet i ’59. Under studenterfesterne lovede I 
ganske vist hinanden at gruppens fremtid også skulle være 
jeres fremtid, men efter den sidste bajer til den sidste 
solopgang så alting anderledes ud. Med gymnasiet forsvandt 
også prøvesalen, scenen og det faste publikum. Hvis I 
ville fortsætte, måtte I selv betale for det, og tiden I 
havde regnet med at der ville blive så rigelig af, syntes 
pludselig mere knap end nogensinde før. Et halvhjertet 
forsøg på at sætte en forestilling op med prøver i 
forældrenes hjem afgjorde sagen. Den fælles drøm om en 
karriere på de skrå brædder var slut, og mens nogle 
fortsatte med at jage den, søgte andre nye udfordringer. 
 Det var jeres instruktør ”Manhattan” der havde dannet 
og drevet gruppen. Han ville forarge og forny, og dét i en 
sådan grad at han næsten blev smidt ud af gymnasiet i 
forsøget. Afklædte kroppe og beatnikpoesi var med rektors 
ord ”en skammelig pervertering af læreanstaltens gode og 
sunde tradition for skolekomedier”. Men den slags siger 
man ikke ustraffet til teenagere. Snart var Manhattan 
næsten lige så populær som sommerferien, og jeres ellers 
halvtomme sale stuvende fulde. Hvis rektor havde valgt at 
pille ved gruppens status på det tidspunkt, ville han ikke 
have opnået andet end at gøre jer til martyrer for en hel 
gymnasiegeneration. Så han holdt sig klogeligt i 
baggrunden og lod ”modefænomenet” gå sin gang. 

Et par måneder senere var alt tilbage ved det gamle, 
og kun Manhattan syntes at kunne se at I havde udrettet 
noget værdifuldt. ”Popularitet er et sygdomstegn,” sagde 
han altid til jer når I hang med hovedet. For ham var det 
klassiske teater et bevidstløshedens teater som behagede 
sig selv og sit publikum ihjel. Jeres mission, derimod, 
var at støde og provokere folk til selv at tænke og tage 
stilling. I var udvalgte – ikke til berømmelse, men til 
forandring. Og alt andet var ligegyldigt. 

Selvom det var Manhattan der smadrede tre havestole 
og en ligusterhæk da teatergruppen tog beslutningen om at 
opløse sig selv, så overrasker det ikke at det er ham der 
har samlet jer igen. Hér, tre år efter, er han stadig lige 
stædig, og hans engagement lige smittende. Han forstår 
virkelig at få folk til at føle sig som noget særligt. Og 
hvem véd – måske I virkelig er noget særligt? 

Endnu har Manhattan stort set intet afsløret om sit 
nye projekt. Ud fra en eller anden særlig egenlogik har 

 



han valgt at gemme overraskelsen til første prøvedag. Han 
har også insisteret på ikke at samle gruppen før dér. Til 
gengæld har han lokket med at I denne gang ikke skal stå 
på scenen, men foran et kamera. Og hvem kan sige nej til 
at være med i en film? 
 
Du var den af jer der kom senest ind i gruppen. Du havde 
meldt dig til det første orienteringsmøde, men Manhattans 
retorik skræmte dig væk. Han tordnede mod alle de dyder og 
traditioner du var vokset op med. Den eneste mulige rygrad 
i en uretfærdig og kaotisk verden. Efter at have 
konstateret at end ikke Herren havde en plads i hans 
postulerede kulturrevolution, gjorde du dig stærk og 
vendte ham ryggen. 
 Det var ikke nogen let beslutning. Dag ud og dag ind 
gnavede ensomheden i dig - og havde gjort det i årevis. 
Siden din tvillingesøster døde af en hjertefejl som 12-
årig, var savnet af hende vokset i dig som en kræftsvulst. 
Der gik ikke en dag uden at du tænkte på hende og følte at 
det var din skyld at hendes hjerte havde været svagt og 
dit stærkt. Men hvor går en ung pige hen med sådanne 
tanker? Dine forældre lod som om alt var i den skønneste 
orden, og dine veninder blev bange for dig og spredte 
rygter om at du var mærkelig. 
 Først da du lå i badekarret med din fars barberblade 
på kanten, besluttede du dig for at give livet en chance 
til. Du ringede Manhattan op midt om natten og sagde at du 
ville være med i teatergruppen. Sidenhen sagde han at det 
var din nærmest maniske intensitet der havde overbevist 
ham om at du skulle være med. 
 På scenen fik du mulighed for at leve alle dine indre 
spændinger ud gennem rollerne. Års opdæmmede følelser 
brusede ud af dig som en vældig og uimodståelig flodbølge 
der slog alt og alle omkuld – til tider også de stykker du 
optrådte i. Det tog tid at lære at få kontrol over de 
voldsomme energiladninger der regerer i dig. Selv i dag 
overvældes folk til tider af den brændende næstekærlighed 
du praktiserer. Om du kæmper for at redde verden eller dig 
selv, er du endnu ikke klar over, men så længe du vil 
andre det godt og er igang med at uddanne dig til 
sygeplejerske, mener du heller ikke at spørgsmålet kan 
have den store relevans. 
 Din største brist er fortsat din manglende evne til 
at indgå i almindelige, uprofessionelle forhold med andre 
mennesker. Den kærlighed der stikker dybere end 
næstekærligheden, føler du stadig tilhører din afdøde 
søster. I gymnasietiden havde du i nogle få dage et 
forhold til Thor fra gruppen, men det blev vist for meget 
for jer begge. Du var ikke klar dengang og tvivler på om 

 



du er blevet det siden. Balancen mellem fjendsk 
indelukkethed og hæmningsløs følelsesudtømning bliver ved 
med at undslippe dig. 
 
For et par måneder siden skete imidlertid noget der måske 
kan hele dette dybe sår i dig. Malthe, som du ikke havde 
set siden teatergruppens opløsning, dukkede op med en 
kuffert i hånden og fortalte at han var blevet smidt ud af 
Cassilda, hans kæreste tilbage fra dengang. Siden da har 
han boet på din sofa, og du føler langsomt at I er ved at 
finde ind til en fælles fortrolighed, et spirende venskab. 
 Den store prøvelse bliver Manhattans filmprojekt som 
I begge to skal være med i. Det bliver hårdt at skulle 
vende tilbage til noget der i den grad hører fortiden til, 
men samtidig ser du det som en mulighed for at bevise over 
for dig selv og de andre hvor langt du egentlig er nået. 
 
  
Cassilda 
Malthes kæreste indtil for et par måneder siden. De 
begyndte at komme sammen i gymnasiet, og allerede dengang 
havde du en dårlig fornemmelse med det. Han var alt for 
god til sådan en billig primadonna, og hun skal ikke bryde 
sig om at prøve at få ham tilbage nu. Det er slut, og det 
skal du nok sørge for at det bliver ved med at være. 
 
Malthe 
Han er endnu mærket af bruddet med Cassilda og har svært 
ved at komme videre i sit liv. Du gør hvad du kan for at 
lytte til hans problemer uden at blive for engageret og 
krænge hele din egen historie ud som trøst. Måske spørger 
du lidt for meget til ham, men på den anden side kan du 
godt huske hvordan det var aldrig at blive spurgt om noget 
dengang du selv havde problemer. 
  
Thor 
Han var vist en af de populære fyre på gymnasiet, men 
åbenbart ikke for populær til dig. Desværre var du ikke 
klar til ham, men føler alligevel at han lærte dig en 
masse i de få dage forholdet varede. Du glæder dig til at 
se ham igen, men er bange for hvordan Malthe reagerer på 
ham. Luften var vist alt andet end renset mellem dem sidst 
de sås. 
 
 
 
 
 
 

 



Laban 
Hele 1.g var han et bøvehoved der blev nødt til at gøre 
grin med andre for at kunne stive sig selv af. Du var 
desværre et af de oplagte ofre. Men efter en sommerferie i 
USA var han pludselig det hotteste hotte på gymnasiet. Du 
prøvede at være vred på ham, men fandt kun misundelse og 
gryende beundring over at han havde kæmpet sig fri af det 
mørke du selv kun kendte alt for godt.  
 
Manhattan 
Jeres instruktør. Du bliver aldrig færdig med at takke ham 
for det han gjorde for dig. Uden teatergruppen er det ikke 
sikkert du ville være i live i dag. Du beundrer ham for 
hans mod og ambition og håber at du kan betale noget af 
din gæld tilbage til ham ved at gøre en god figur i hans 
film. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Laban 
 
 
København, tirsdag den 23. oktober 1962. 
 
Teatergruppen har ikke været samlet siden I blev færdige 
med gymnasiet i ’59. Under studenterfesterne lovede I 
ganske vist hinanden at gruppens fremtid også skulle være 
jeres fremtid, men efter den sidste bajer til den sidste 
solopgang så alting anderledes ud. Med gymnasiet forsvandt 
også prøvesalen, scenen og det faste publikum. Hvis I 
ville fortsætte, måtte I selv betale for det, og tiden I 
havde regnet med at der ville blive så rigelig af, syntes 
pludselig mere knap end nogensinde før. Et halvhjertet 
forsøg på at sætte en forestilling op med prøver i 
forældrenes hjem afgjorde sagen. Den fælles drøm om en 
karriere på de skrå brædder var slut, og mens nogle 
fortsatte med at jage den, søgte andre nye udfordringer. 
 Det var jeres instruktør ”Manhattan” der havde dannet 
og drevet gruppen. Han ville forarge og forny, og dét i en 
sådan grad at han næsten blev smidt ud af gymnasiet i 
forsøget. Afklædte kroppe og beatnikpoesi var med rektors 
ord ”en skammelig pervertering af læreanstaltens gode og 
sunde tradition for skolekomedier”. Men den slags siger 
man ikke ustraffet til teenagere. Snart var Manhattan 
næsten lige så populær som sommerferien, og jeres ellers 
halvtomme sale stuvende fulde. Hvis rektor havde valgt at 
pille ved gruppens status på det tidspunkt, ville han ikke 
have opnået andet end at gøre jer til martyrer for en hel 
gymnasiegeneration. Så han holdt sig klogeligt i 
baggrunden og lod ”modefænomenet” gå sin gang. 

Et par måneder senere var alt tilbage ved det gamle, 
og kun Manhattan syntes at kunne se at I havde udrettet 
noget værdifuldt. ”Popularitet er et sygdomstegn,” sagde 
han altid til jer når I hang med hovedet. For ham var det 
klassiske teater et bevidstløshedens teater som behagede 
sig selv og sit publikum ihjel. Jeres mission, derimod, 
var at støde og provokere folk til selv at tænke og tage 
stilling. I var udvalgte – ikke til berømmelse, men til 
forandring. Og alt andet var ligegyldigt. 

Selvom det var Manhattan der smadrede tre havestole 
og en ligusterhæk da teatergruppen tog beslutningen om at 
opløse sig selv, så overrasker det ikke at det er ham der 
har samlet jer igen. Hér, tre år efter, er han stadig lige 
stædig, og hans engagement lige smittende. Han forstår 
virkelig at få folk til at føle sig som noget særligt. Og 
hvem véd – måske I virkelig er noget særligt? 

Endnu har Manhattan stort set intet afsløret om sit 
nye projekt. Ud fra en eller anden særlig egenlogik har 

 



han valgt at gemme overraskelsen til første prøvedag. Han 
har også insisteret på ikke at samle gruppen før dér. Til 
gengæld har han lokket med at I denne gang ikke skal stå 
på scenen, men foran et kamera. Og hvem kan sige nej til 
at være med i en film? 
 
Sommeren ’57 ændrede dit liv. Det var den sommer du så en 
skyskraber for første gang. Den sommer du debuterede med 
et pigebarn på bagsædet af en Buick. Den sommer du hørte 
Elvis spille live. Det var den sommer du besøgte din 
farbror i USA. 
 Du vendte tilbage til 2.g med en guitar i den ene 
hånd og en kuffert fuld af rock’n’roll i den anden. 
Bakkenbarterne måtte du opgive, men til gengæld lod du 
håret gro og fyldte det med voks. Din familie var 
forarget, og dine venner målløse. Mange af dem måtte du 
skifte ud undervejs. De forstod simpelthen ikke at du 
havde skiftet gear. 
 Du meldte dig egentlig til teatergruppen som musiker. 
Du var mildest talt nybegynder, men Manhattan sagde at han 
havde brug for nogen med sans for de ting der rørte sig 
over there. Det varede da heller ikke længe før du selv 
stod på scenen som skuespiller og slyngede om dig med de 
nyeste amerikanske slangudtryk. Dine roller var måske ikke 
altid de mest troværdige og velspillede, men til gengæld 
havde de stil som bare fanden. 
 Din farbror blev ved med at sende plader, tøj og 
blade hjem fra USA resten af din gymnasietid. Med fingeren 
i den grad på pulsen var det en smal sag at blive optaget 
i de kliker hvor man virkelig levede livet. Du var den 
ukronede festkonge der altid lå inde med den nyeste musik 
og de rigtigfarvede skjorter. På gymnasiet var der mange 
misundelige stramtanter der syntes du var plat og dum, men 
ude i byen flokkedes pigerne om dig. Det var ikke noget 
svært valg. 
 Hvor den bumsede knægt med det fjogede, usikre grin 
var blevet af, vidste ingen. Heller ikke dig selv. Men du 
var også ligeglad. Den amerikanske populærkultur der altid 
havde virket på dig som en fjern drøm, var pludselig 
blevet virkelig. Dens alternativ til dine forældres 
generation havde overvældet dig og gjort din tilværelse 
meningsfuld på en måde den aldrig havde været det før. 
Efter et halvt århundredes død og ødelæggelse havde man 
endelig formået at vende fremskridtet og den teknologiske 
udvikling til noget positivt. 
 
I de tre års tid der er gået siden du sidst var sammen med 
de andre fra teatergruppen, har du skiftet den akustiske 
guitar ud med en elektrisk og startet dit eget band, “The 

 



Clocks”. I har ikke haft så mange gigs endnu, men 
alligevel føler du at I er lige på kanten til at slå 
igennem. 
 Du har kun sagt ja til filmen fordi det job I skulle 
have spillet under optagelserne, blev aflyst. Og nu håber 
du virkelig at seancen ikke udvikler sig til et nostalgisk 
cirkus. Ikke fordi du har noget særligt imod det gamle 
slæng fra gruppen. Det føles bare forkert at gå baglæns. 
 
 
Cassilda 
Inden du tog til USA anså du hende for at være en 
uopnåelig gudinde. Men da du vendte hjem, forekom hun dig 
snerpet og intetsigende. En dulle der var bange for at 
dumme sig. Men så gjorde hun det alligevel. Hun begyndte 
at komme sammen med Malthe. 
 
Malthe 
Han kunne være guddommelig på en scene, men så snart han 
trådte ned fra den, gik glansen af ham. Nogle gange 
mistænkte du ham næsten for at gøre en dyd ud af ikke at 
more sig. Hvad Cassilda så i ham, var dig et komplet 
mysterie. 
 
Thor 
Han blev hurtigt en af dine nye venner efter du skiftede 
stil og I begge begyndte i teatergruppen. Han var ikke 
nogen særlig dyb person, men til gengæld skete der altid 
noget omkring ham. Hans eneste svaghed var Cassilda, som 
du faktisk godt kunne have undt ham at få fat på. I sås en 
del lige efter gruppen var gået i opløsning, men gled så 
langsomt fra hinanden.  
 
Alicia 
I begyndelsen af gymnasiet yndede dig og gutterne at mobbe 
hende. Hun var et nemt offer der hverken sladrede eller 
tog hævn. Det var først da et rygte sagde at der var noget 
galt med hende oven i hovedet at I holdt op. Siden sprang 
hun da også ud som frelst hystade – eller noget i den 
retning. 
 
Manhattan 
Jeres instruktør. Bare hans navn gør dig blød i knæene. 
Det kan godt være at han er opkaldt efter en drink, men 
for dig vil han altid vække minder om “Moderlandet” over 
there. Selvom han vist mest er til jazz og folk, håber du 
på at han vil bruge nogle af dit bands numre som 
underlægningsmusik til filmen. 
 

 



Manhattan (spillederen) 
 
 
Såvel din personlige baggrund som dit arbejde med filmen 
er beskrevet i afsnittet “En instruktør og hans film” (s. 
4). Nedenstående beskrivelse beskæftiger sig i stedet med 
opfattelsen af dig selv som instruktør og af de 
skuespillere du står overfor. 
 
Den forening af tradition og samtid som din film er udtryk 
for, er på ingen måde fremmed for dig. Selvom du i manges 
øjne ikke er andet end en uforbederlig avantgardist, har 
du aldrig selv tabt fortiden af syne. Uden dén, ingen 
fornyelse. Hvis kunsten ikke orienterer sig efter sin 
mange tusind år gamle kulturarv, bliver den ude af stand 
til at forandre sig selv. Udfordringerne er de samme 
dengang som nu. Det er omstændighederne for dem imidlertid 
ikke. Du betragter den materielle evolution som et farligt 
røgslør der får mennesket til at glemme den åndelige. 
Spørgsmålene til eksistensens gåde er evige og skal 
stilles igen og igen for ikke at gøre os fremmede for os 
selv. Det er indpakningen af dem der er kunstens egentlige 
udfordring. 
 Som instruktør forsøger du at omsætte denne teori til 
praksis ved at inddrage dine skuespillere så meget som 
muligt i den skabende proces. Det er vigtigt at de kan 
identificere sig med deres roller og forstå hvorfor de 
tænker og handler som de gør – også selvom det strider mod 
skuespillerens egen overbevisning. Du ser alle mennesker i 
ethvert menneske og insisterer derfor på at en skuespiller 
skal kunne finde potentialet til enhver handling – uanset 
hvor selvudslettende god eller grufuldt egoistisk – i sit 
eget indre. I det øjeblik skuespilleren står på scenen, må 
der ikke være noget skel mellem selv og rolle. Han eller 
hun skal være dem begge på én gang. 
 Du afkræver dine skuespillere en grænseløs tillid til 
dig selv og dit projekt, men giver dem til gengæld en 
almindeligvis uhørt frihed til at forme sig selv i 
fiktionen. Du bevæger dig ubesværet mellem rollen som 
diktator og den forstående instruktør der taler sine 
skuespillere efter munden. Når du instruerer har du ikke 
andre standpunker end projektets egne og lader hånt om 
alle former for selvretfærdiggørelse og personlig 
konskevens. Øjeblikkets intensitet overskygger egoets 
betænkeligheder og sætter den rå og upolerede inspiration 
fri. Du plejer ikke længere dine egne interesser. Du 
plejer fiktionens – og dermed virkelighedens. 
 

 



Forud for optagelsen af filmen har du gennemført en række 
personlige samtaler med skuespillerne. Du har gravet i dem 
selv og deres fortid for at finde frem til de konflikter 
du gerne vil have projiceret op på det store lærred. 
Resultatet er et sprængfarligt sammensurium af følelser 
som det nok skal komme til at kræve sit at holde styr på. 
Din opgave bliver hovedsageligt at sørge for at de kommer 
ordentligt frem i lyset og giver fiktionen det skær af 
autencitet du er ude efter. Mere end nogensinde før gælder 
det om at holde din egen person udenfor og optræde som 
alles ven. Hvis skuespillerne får det indtryk at du holder 
mere med nogle end med andre, risikerer du at det går ud 
over filmen. Og uden dén, bliver alt andet ligegyldigt. 
 
 
Cassilda 
Primadonnaen med ansigtet – og ikke mindst kroppen - til 
at fylde sal efter sal. Hun drømte så meget om at være 
berømt at hun glemte at arbejde for at blive det, hvilket 
hun vist efterhånden selv har indset. Men de gamle 
længsler du har baseret hendes rolle på, skal nok blusse 
op igen hvis du pusler om hende og får hende til at føle 
sig som noget særligt. Det sværeste bliver at få de andre 
skuespillere til at bære over med hende. 
 
Malthe 
Gruppens store talent. Dygtig som bare fanden og 
fuldstændig blottet for nøkker. Næsten for godt til at 
være sandt. Han er imidlertid røget ud i en større 
depression efter bruddet med Cassilda, men kan uden tvivl 
levere stort spil hvis du får ham til at åbne op for sit 
sinds mørke og stiller skarpt på den uforløste situation 
han befinder sig i. 
 
Thor 
En menneskelig kamæleon der kan sættes til at spille hvad 
som helst. Faren er at han bliver på overfladen af sine 
roller og ikke får dykket ordentligt ned i dem. Det er 
vigtigt at du får udfordret ham til at reflektere over den 
del af filmen der foregår uden for kameralinsen. Han skal 
i endnu højere grad end de andre være klar over hvem, 
hvorfor og hvordan han er på lærredet.   
 
 
 
 
 
 
 

 



Alicia 
En brusende flod af ren og utæmmet følelse. Indlevelse har 
aldrig været hendes problem, men til gengæld kan hun godt 
gå i selvsving hvis hun ikke får nøje besked på hvem eller 
hvad hun skal rette sit spil mod. Det springende punkt 
bliver om du kan give hendes anmassende næstekærlighed en 
mere mørk og farlig kvalitet. 
 
Laban 
I bund og grund en overspillet klovn der dog kan have sin 
effekt hvis han bruges rigtigt. Denne gang vil du forsøge 
at skildre ham som taget ud af en anden verden. Ved at 
forstørre hans udtryk håber du at få hans kejtede føren 
sig frem til at ligne en bevidst spillestil. Du har ikke 
tænkt dig at fortælle ham at han er filmens centrale 
billede på hvor høj en pris nogle mennesker ser sig 
nødsagede til at betale for livet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRØMMEN OM EN KONGE I GULT 
 
 

Bilag B 
 
 

Produktionsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Første akt - realitet 

 
 
 
 
Ankomst 
 
 
- Avisforsiden 23/10-62 ligger i spillokalet i forvejen 
- Skuespillerne ankommer 
- Manhattan ankommer 
- Briefing af skuespillere 
- Udlevér roller (1. akt) (Bilag C, s. 63) 
 
 
 
Scene 1 og 2 (udspilles sideløbende) 
 
 
Scene 1 (sengestue - Malthe, Alicia) 
 
Regi: Psykiatrisk hospital. Stort, trist kælderrum under 
istandsættelse. Ned gennem rummet står sengene i to rækker 
langs væggene. De fleste er i brug. I én af dem ligger 
MALTHE i en lyseblå hospitalsdragt. På et lille sidebord 
står et glas vand og en vase med visne blomster. ALICIA 
sidder ved sengegærdet og holder ham i hånden. 
 
Anslag: MALTHE vågner fra et mareridt. 
 
Handling: Malthe beskriver mareridtet for Alicia. Han 
fortæller om mødet med Sendebuddet der snart vil vende 
tilbage med Tegnet der varsler Undergangen. Alicia lytter 
med begejstring, men er skeptisk over for Malthes 
længselsfulde drømmerier om Cassilda. 
 
I kulissen: 
1. En patient står og råber Bjergprædikenen ind i hovedet 

på en anden der stirrer verdensfjernt frem for sig. 
2. Lyset går, og alle patienterne begynder at skrige om 

kap. Da lyset vender tilbage, sidder eller står de 
allesammen op i deres senge. 
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Scene 2 (værtshus - Cassilda, Thor, Laban) 
 
Regi: Et tilrøget lokale med mørke træmøbler og grønne 
lampeskærme. Gæsterne sidder bænket i små båse og 
diskuterer højlydt - især politik og kunst. Klientellet er 
overvejende ungt. CASSILDA sidder i en bås for sig selv 
med en danskvand foran sig. Hun venter på Thor som hun har 
aftalt et møde med. Et sted i baggrunden spiller en 
akustisk guitar dragende, melankolske toner.  
 
Anslag: THOR kommer ned til CASSILDA med en flaske porter 
i den ene hånd og en whiskysjus i den anden. Lidt inde i 
scenen stopper musikken i baggrunden, og LABAN slutter sig 
til dem med sin akustiske guitar i hånden.   
 
Handling: Thor bejler til Cassilda der har rod i 
følelseslivet og afviser ham. Hun fortæller at hun er 
blevet tilbudt at spille en teatermonolog. Da Laban dukker 
op, feterer han Cassilda til overflod og støtter Thor i 
tanken om et forhold mellem ham (Thor) og Cassilda. 
 
I kulissen: 
1. En lille pige kommer gående gennem værtshuset med en 

død fugl i hænderne. 
2. På fjernsynet oppe i baren slår Kennedy fast at ethvert 

atommissil affyret fra Cuba mod USA vil blive opfattet 
som et sovjetisk angreb og resultere i fuld gengældelse 
mod Sovjet. 

 
 
 
Bag kameraet 
 
 
Udlevér avisforsiden 24/10-62. 
 
Udforskede privatforhold i scene 1 og 2: 
- Malthes længsel efter Cassilda 
- Alicias moderrolle over for Malthe 
- Thors håb om et forhold til Cassilda 
- Cassildas drøm om berømmelse 
- Labans foragt for Cassildas selvimponerede 

forfængelighed 
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Scene 3 og 4 (udspilles sideløbende) 
 
 
Scene 3 (sengestue - Malthe, Thor) 
 
Regi: Som scene 1. MALTHE sidder i sengen og læser dagens 
avis (24/10-62). 
 
Anslag: THOR går gennem rummet og stiller sig for enden af 
MALTHEs seng. Han rusker i sengegærdet og får Malthe til 
at kigge op. De har ikke set hinanden i tre år. 
 
Handling: Malthe er glad over at gense sin gamle ven, men 
mødet udvikler sig hurtigt ubehageligt da Thor afslører 
sit tidligere forhold til Cassilda og begynder at anklage 
Malthe for at have stjålet hende fra ham. 
 
I kulissen: 
1. En patient har malet en stor rød klovnemund på sig selv 

og sidder nu og skråler højlydt på et fremmed sprog. 
2. En portør ruller en seng gennem stuen. På den ligger en 

savlende ung mand med et tomt udtryk i øjnene.  
 
 
Scene 4 (værtshus - Cassilda, Alicia, Laban) 
 
Regi: Som scene 2. CASSILDA sidder lettere omtåget oppe 
ved bardisken og snakker med LABAN.  
 
Anslag: Døren smækker, og ALICIA kommer ind. Hun går 
direkte op til CASSILDA og bryder ind i hendes samtale med 
LABAN. 
 
Handling: Alicia er kommet for at bede Cassilda holde sig 
fra Malthe, så han kan blive rask igen. Cassilda fortæller 
hende at hun skal blande sig uden om, men Laban drager 
Alicia ind i samtalen og begynder at stille hende 
nærgående spørgsmål om hendes liv og gudsforhold. Han er 
tilsyneladende mere interesseret i at skabe splid mellem 
de to end i at forsone dem med hinanden. 
 
I kulissen: 
1. Et indslag på fjernsynet oppe i baren viser en ung 

kvinde der har sat ild til sig selv på Rådhuspladsen. I 
baggrunden ringer rådhusklokkerne. 

2. Et skænderi udvikler sig til et slagsmål. En mand får 
smadret et ølglas i hovedet og falder om. Snakken 
fortsætter som om intet var hændt. 
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Bag kameraet 
 
 
Udlevér avisforsiden 25/10-62. 
 
Udforskede privatforhold i scene 3 og 4: 
- Malthe og Thors ”venskab” og strid om Cassilda 
- Alicias vrede mod Cassilda på Malthes vegne 
- Labans mobning af Alicia tilbage i 1.g 
 
 
 
Scene 5 og 6 (udspilles sideløbende) 
 
 
Scene 5 (Thors skurvogn - Thor, Alicia, Laban) 
 
Regi: Skurvognen står på en flad og stenet 
opfyldningsgrund med udsigt til byens industriskorstene. 
Vognen er indrettet med en slagbænk i den ene ende og et 
klapbord med fire havestole omkring i den anden. Væggene 
er udsmykkede med en besynderlig blanding af vinylplader, 
fugtskadede filmplakater og landskabsmalerier i ødelagte 
rammer. Luften er tung af varmen fra en gasovn. THOR og 
LABAN sidder ved klapbordet og snakker om Cassilda. 
 
Anslag: ALICIA banker på døren. 
 
Handling: Alicia fortæller at Malthe er stukket af fra 
hospitalet, og at Thor er den sidste der vides at have set 
ham. Thor ser en slående lighed mellem Alicia og sin gamle 
barndomskæreste der omkom ved en drukneulykke som 12-årig. 
Han prøver at fremstille Malthe som farlig og 
utilregnelig. Laban kommenterer bedrevidende og inviterer 
dem begge til at overvære morgendagens førsteprøve på den 
teatermonolog han har skrevet til Cassilda. Alicia føler 
en mystisk tiltrækningskraft ved Laban. 
 
I kulissen: 
1. En helikopter kredser længe over området. 
2. To forhutlede eksistenser samler skrammel fra en bunke 

uden for vinduet. 
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Scene 6 (Cassildas lejlighed - Malthe, Cassilda) 
 
Regi: Lejlighed med udsigt over søerne i København. To små 
olivengrønne værelser og et tekøkken. På overfladen pæn og 
ryddelig, men hylder, skabe og skuffer er fyldt til randen 
– også med flere af Malthes gamle ting. Stuen domineres af 
en divan fyldt med puder og bøger. På kanten af 
sminkebordet i hjørnet, blandt pudder og parfumer, står en 
flaske opiumsdråber. CASSILDA går rundt i en aftenrobe af 
knitrende kunststof. 
 
Anslag: CASSILDA hører en nøgle i låsen til sin hoveddør, 
og MALTHE træder ind iført sin lyseblå hospitalsdragt. 
 
Handling: Malthe forsøger at vinde Cassilda tilbage og 
overbevise hende om at han ikke er syg. Hun fortæller 
imidlertid at hun er kommet videre med sit liv, skal 
spille en teatermonolog og er begyndt at skrive digte 
igen.  
 
I kulissen: 
1. En større udrykning af ambulancer og politibiler drøner 

gennem gaden med skrigende sirener. 
2. Telefonen ringer fra sit skjul under bunker af tøj på 

bunden af klædeskabet. Der er ingen i den anden ende.  
 
 
 
Bag kameraet 
 
 
Udlevér avisforsiden 26/10-62. 
 
Udforskede privatforhold i scene 5 og 6: 
- Thors kyniske affære med den følelsesmæssigt naive 

Alicia 
- Alicias afdøde tvillingesøster 
- Alicias misundelse over Labans forvandling fra drengerøv 

til celebritet 
- Labans overlegenhed 
- Malthe og Cassildas uafklarede forhold 
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Scene 7 og 8 (udspilles sideløbende) 
 
 
Scene 7 (Dag Hammarskjölds Allé - Cassilda, Thor) 
 
Regi: Den brede allé er spærret af i begge ender. En lille 
scene er stillet op foran muren der indhegner den 
amerikanske ambassade. Inde bagved vajrer ”Stars and 
Stripes” fra toppen af en flagstang. Musikere, forfattere 
og ungdomspolitikere spiller, læser op og holder taler mod 
en amerikansk invasion af Cuba. Rundt omkring dem vokser 
skaren af tilhørere. Betjente med slagstokke og stålhjelme 
ser til på behørig afstand. 
 
Anslag: CASSILDA træder op på scenen for at fremsige 
digtet ”Cassildas Sang”. THOR maser sig frem i første 
række, lige tidsnok til at høre oplæsningen. 
 
Handling: Thor prøver at advare Cassilda mod den undslupne 
Malthe og fortælle hende om en symbolsk drøm hvor han slog 
Malthe ihjel på et slot, men opdagede at det var for sent, 
og Cassilda var blevet gammel. Han tolker den til at de 
skal elske hinanden mens tid er, men Cassilda er mere 
interesseret i at høre hvad Thor synes om hendes digt. 
 
I kulissen: 
1. En demonstrant er kravlet over muren og har hejst det 

amerikanske flag ned. Da han hejser det op igen, står 
det i flammer. 

2. En gruppe demonstranter kaster sten og flasker mod 
ambassaden. Politiet rykker ind, og snart er alt kaos. 
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Scene 8 (kirkegård - Malthe, Alicia, Laban) 
 
Regi: En parksø omkranset af græshøje med gravsten, graner 
og slyngede grusstier. I det fjerne høres en konstant 
summen af trafik. MALTHE ligger på en bænk ved søen og 
sover med et lurvet tæppe over sig. Affaldet fra en 
nærtstående skraldespand ligger spredt ud over jorden. 
 
Anslag: ALICIA kommer løbende hen mod ham. LABAN følger 
efter hende med rolige skridt. 
 
Handling: Alicia formaner Malthe om at han ikke kan flygte 
fra sin skæbne, og priser Laban for hans instinktive 
fornemmelse for hvor Malthe skjulte sig henne. Da Malthe 
har genkendt Laban som Sendebuddet fra mareridtet i scene 
1, fortæller han Alicia at historierne om Hastur og 
dronning Cassilda bare er noget han har fundet på. Alicia 
forstår derimod at Malthes visioner endelig er ved at gå i 
opfyldelse. Laban inviterer nu også Malthe til 
morgendagens prøve på Cassildas teatermonolog.  
 
I kulissen: 
1. En babykyse driver rundt på søen. 
2. En svane hakker en and ihjel i kampen om et stykke brød 

en gammel dame har kastet hen til dem. 
 
 
 
Bag kameraet 
 
 
Udlevér avisforsiden 27/10-62. 
 
Udforskede privatforhold i scene 7 og 8: 
- Cassildas nydelse af sig selv på en scene 
- Thors fanatiske besættelse af Cassilda 
- Malthes væmmelse ved Laban 
- Alicias hemmelige beundring af Laban 
- Labans følelse af at være mere værd end andre 
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Scene 9 (og udlevering af avisforside) 
 
 
Scene 9 (lagerhal - alle) 
 
Regi: En stor, tom hal med højtsiddende vinduer og en 
mørklagt scene i den ene ende. Scenen er opbygget af gamle 
fragtkasser med identifikationsbogstaver fra lande ingen 
har hørt om. Akustikken er rædselsfuld, og der er så koldt 
at man kan se sin egen ånde. LABAN sidder i en 
instruktørstol midt i rummet. Ved siden af ham står et 
lille, rundt bord med farvede drinks. 
 
Anslag: CASSILDA, MALTHE, ALICIA og THOR bestemmer selv i 
hvilken rækkefølge de vil ankomme til lagerhallen. LABAN 
serverer drinksne for dem efterhånden som de dukker op. 
 
Handling: Laban har indbudt de andre til at overvære 
førsteprøven på Cassildas teatermonolog. Malthe er dukket 
op for at redde Cassilda ud af hans klør, Thor for at 
vinde hendes hjerte, og Alicia for at lyde Labans bud. 
Laban afslutter selv scenen ved at klappe tre gange i 
hænderne. Lyset går op på scenen i lagerhallen, og 
bagtæppet afsløres. Et gult, orientalsk symbol (se 
scenariets forside) broderet på sort baggrund. 
 
I kulissen: 
1. En af skuespillerne begynder pludselig at styrtbløde 

fra næsen og blive svimmel. 
2. En rotte piler over gulvet og forsvinder ind mellem 

fragtkasserne der udgør scenen. 
 
Afslutning: 
Første akt slutter når du har beskrevet det mystiske 
symbol for spillerne. Udlevér avisforsiden 28/10-62, og 
hold en lille pause inden I fortsætter med anden akt. 
 
 
 

- Pause - 
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Anden akt - myte 
 
 
 
 
Forberedelse 
 
Udlevér roller (2. akt) (Bilag E, s. 80) som følger: 
 

CASSILDA – Dronning Cassilda 
MALTHE – Kronprins Thale 
THOR – Prins Uoth 
ALICIA – Prinsesse Camilla 
LABAN – Naotalba 

 
Udlevér Hastur (2. akt) – (spillernes oversigt) (Bilag F, 
s. 96). 
 
Følg selv med på Hastur (2. akt) – (spillederens oversigt) 
(Bilag G, s. 99). 
 
 
 
Forløb 
 
 
Første scene: drengens monolog 
 
- Tæppet foran scenen i balsalen er trukket for 
- En dreng kommer frem og fortæller at det ikke længere er 

muligt for spillerne at forlade scenariet 
- Drengen går ud, og tæppet går op 
- På scenen står spillerne foran bagtæppet med Tegnet 
 
 
Det videre forløb 
 
- Naotalba fortæller (som beskrevet i hans rolle) om 

Kongens komme og muligheden for at undslippe Undergangen 
ved at bære en maske når Kongen stiger ned 

- Naotalba foreslår at afholde et maskebal 
- Intrigen om dynastiets fortsættelse udspiller sig 
- Når intrigen er afsluttet eller kørt fast, og spillerne 

har besluttet sig for hvordan de vil modtage Kongen i 
Gult, går du videre til sidste scene 
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Sidste scene: Kongens komme 
 
- (Hvis folket i Hastur er inviteret til maskebal, dukker 

de op som et ”karneval for fred” – ellers gør 
karnevallet dets entré sammen med Kongen som Hans 
disciple) 

- Et blindende hvidt lys brænder de der ikke bærer maske 
- Kongen hejses ned fra oven som en dukke på stylter 
- Han tilbyder døden gratis eller livet mod fikseringen af 

masken 
- Udlevér avisforsiden 29/10-62. 
 
 
 

- SLUT - 
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DRØMMEN OM EN KONGE I GULT 
 
 

Bilag C 
 
 

Roller (1. akt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arbejdstitel: ”Drømmen om en Konge i Gult” 
 
Rolle: Cassilda 
 
Info: CASSILDA er en ung, talentløs digter der for nylig 
har slået op med kæresten MALTHE. Han er nu indlagt på et 
psykiatrisk hospital, mens hun cirkulerer rundt på byens 
kunstnerværtshuse og fylder sig med opiumsdråber. Det var 
i den tilstand hun mødte den spændende LABAN der fortalte 
at han havde set hende mange gange før og var ved at 
skrive en teatermonolog til hende. Smigret er hun allerede 
begyndt at opføre sig som den diva hun håber på snart at 
blive. Samtidig er en hemmelig elsker fra fortiden, THOR, 
begyndt at rende hende på dørene. Thor var Malthes bedste 
ven og introducerede i sin tid ham og Cassilda for 
hinanden. Da hun begyndte at komme sammen med Malthe, fik 
hun ikke afbrudt sit seksuelle forhold til Thor i tide. 
Malthe opdagede det aldrig, men Thor forlod dem begge i 
vrede da hun gjorde det forbi med ham (Thor). Nu er han 
tilbage og gør sit for at forstyrre den ro hun har så 
desperat brug for. Hun prøver at digte sig ud af krisen, 
men kan ikke finde inspirationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Arbejdstitel: ”Drømmen om en Konge i Gult” 
 
Rolle: Malthe 
 
Info: MALTHE er en ung mand der er gået i hundene efter at 
være blevet sparket ud af kæresten CASSILDA. Han mødte 
hende i sin tid gennem sin gode ven THOR som han til 
gengæld mistede da han begyndte at komme sammen med hende.  
Enhver handling har mistet sin betydning for ham. I et 
desperat forsøg på at undgå at skulle tage vare på sig 
selv har han ladet sig indlægge på et psykiatrisk hospital 
i København. Hér er han begyndt at digte en historie om 
den fjerne og mystiske by Hastur hvor dronningen Cassilda 
hersker over folket med hård hånd. For at straffe deres 
manglende kærlighed til hende har hun berøvet dem viljen 
til at leve. Dag for dag sygner de hen i stadig større 
passivitet og isolation. Inden i dem vokser desperationen, 
men hvorvidt de endnu er i stand til at handle, véd ingen. 
Heller ikke sygeplejersken ALICIA der altid sidder ved 
sengegærdet og lytter interesseret til Malthes historier. 
Lidt for interesseret. Hendes indlevelse i dem virker til 
tider nærmest skræmmende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Arbejdstitel: ”Drømmen om en Konge i Gult” 
 
Rolle: Thor 
 
Info: THOR var i sin tid MALTHEs bedste ven og CASSILDAs 
hemmelige elsker. Men da de to begyndte at komme sammen 
efter at han havde introduceret dem for hinanden, følte 
han sig vraget. Cassilda fortsatte affæren med Thor et 
stykke tid efter at hun og Malthe var blevet kærester, men 
da hun gjorde den definitivt forbi, forlod han dem begge i 
vrede – dog uden at fortælle Malthe om sin affære med 
Cassilda. Nu hvor de to er gået fra hinanden igen, er han 
vendt tilbage fra en forfejlet og ulykkelig tilværelse 
fyldt med småkriminalitet og spillegæld. Han har intet at 
miste i kampen for at vinde Cassilda tilbage og få hævn 
over Malthe. Han har hørt at Malthe er blevet indlagt på 
et psykiatrisk hospital og vil gøre hvad han kan for at 
holde ham dér og så generel splid mellem ham og Cassilda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Arbejdstitel: ”Drømmen om en Konge i Gult” 
 
Rolle: Alicia 
 
Info: ALICIA arbejder som sygeplejerske på et psykiatrisk 
hospital. Hendes overspændte fantasi og daglige omgang med 
sindslidende har nedbrudt virkelighedens grænser omkring 
hende. Hun er således blevet sygeligt optaget af den unge 
MALTHE der er indlagt med svær depression efter bruddet 
med sin kæreste CASSILDA. Siden han første gang begyndte 
at fortælle om sine visioner, har Alicia vidst at han er 
en profet. Hun holder ham høj på morfin for at lette hans 
tilgang til forsynet. Overalt ser hun tegn på 
virkeliggørelsen af hans dystre fremtidsvisioner og venter 
blot på åbenbaringen af en nøgle til at rense menneskene 
og deres verden for al sygdom og fordærv. Men uden Malthe 
går det ikke. Han må beskyttes mod dem der er ude efter 
ham – ikke mindst mod hans ekskæreste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Arbejdstitel: ”Drømmen om en Konge i Gult” 
 
Rolle: Laban 
 
Info: LABAN er ikke nødvendigvis en virkelig person, men 
det er heller ikke sikkert at han bare er et drømmesyn. 
Han er altid klædt i hvidt, men farven på halskluden 
skifter fra scene til scene. Og så spiller han dragende og 
længselsfulde melodier på sin akustiske guitar og 
præsenterer sig gerne som én der er vendt hjem fra en lang 
rejse. Han mødte digterspiren CASSILDA på et 
kunstnerværtshus inde i byen. Hun var høj på opium, og han 
fortalte hende at han havde set hende mange gange før og 
var ved at skrive en teatermonolog til hende. I dén sidder 
hun på en balkon ved havet og venter på at Kongen i Gult 
skal stige ned fra himmelbyen Carcosa med de tusind tårne 
for at hente hende op til sig. Men hun ængstes ved tanken 
om den ældgamle profeti der forkynder at Kongens komme 
indvarsler Undergangen. Laban vil charmere sig ind på 
Cassilda og forsøge at blande sig i alle aspekter af 
hendes liv. Tilsyneladende uden andet formål end det 
mystiske smil der altid spiller på hans læber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRØMMEN OM EN KONGE I GULT 
 
 

Bilag D 
 
 

Personinstruktion (1. akt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Cassilda (personinstruktion) 
 
 
Klip instruktionerne ud, og giv dem løbende til 
skuespilleren fra scene til scene. De indeholder hver især 
en række elementer der på den ene eller anden måde skal 
spilles ind i den scene de knytter sig til. Hvordan 
skuespilleren vælger at gøre dette – og i høj grad med 
vilke følelser – er op til hende selv. h
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 2 (værtshus – Cassilda, Thor, Laban) 
 
- dit forvirrede følelsesliv 
- afvisning af Thors tilnærmelser 
- teatermonologen Laban er ved at skrive til dig (selvom 

du ikke véd hvad den handler om) 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 4 (værtshus – Cassilda, Alicia, Laban) 
 
- Alicias uforskammethed (hun skal ikke blande sig i dit 

og Malthes forhold) 
- kamp for at få Labans opmærksomhed 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 6 (Cassildas lejlighed – Cassilda, Malthe) 
 
- Malthes sygdom 
- afvisning af Malthes tilnærmelser 
- dit nye liv (fået hovedrolle; begyndt at skrive digte 

igen) 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Scene 7 (Dag Hammarskjölds Allé – Cassilda, Thor) 
 
- oplæsning af “Cassildas Sang” (du kan ikke selv huske at 

have digtet det, men det står i din poesibog skrevet i 
din egen hånd; det må være blevet til i en opiumsrus) 

- Thors mening om digtet og din fremførelse af det 
 
 

CASSILDAS SANG 
 

Himmelhavet bølger mod Halis kyst 
bag søen synker tvillingesole tyst 

skyggerne falder lange 
i Carcosa 

 
Fremmed synes sorte stjerners lys 
og måners cirklen i nattens gys 

dog aldrig så fremmed 
som svundne Carcosa 

 
Sfærenes sange, af sølvtunger hvislet ud 
hvor Kongens gule pjalter bringer bud 

skal snart forstumme 
i dunkle Carcosa 

 
Min stemme falmer bort, sjælesangs dåd 
dine toner dør ud som tårer uden gråd 

skal spildes og drukne 
i svundne Carcosa 

 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 9 (lagerhal – Cassilda, alle andre) 
 
- kamp for at være i centrum 
 
-
 
--------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Malthe (personinstruktion) 
 
 
Klip instruktionerne ud, og giv dem løbende til 
skuespilleren fra scene til scene. De indeholder hver især 
en række elementer der på den ene eller anden måde skal 
spilles ind i den scene de knytter sig til. Hvordan 
skuespilleren vælger at gøre dette – og i høj grad med 
hvilke følelser – er op til ham selv. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 1 (sengestue – Malthe, Alicia) 
 
- mareridtet (du var tilstede i den historie du selv har 

digtet om dronning Cassilda; du flakkede om i Hasturs 
døde gader hvor du mødte en mand med et blegt ansigt der 
lignede en maske; han fortalte at han var Sendebuddet; 
snart ville han vende tilbage med Tegnet der varsler 
Undergangen)  

- savnet af Cassilda 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 3 (sengestue – Malthe, Thor) 
 
- nostalgi og anekdoter fra de gode gamle dage 
- ingen snak om Cassilda (ripper kun op i gamle sår) 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 6 (Cassildas lejlighed – Malthe, Cassilda) 
 
- Thors besøg på hospitalet 
- længslen efter at være sammen med Cassilda igen 
- din egen mentale sundhed 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 8 (kirkegård – Malthe, Alicia, Laban) 
 
- skræmmende genkendelse (Laban er Sendebuddet fra dit 

mareridt i scene 1; det var ham der sagde at han ville 
bringe Tegnet der varsler Undergangen; han kan ikke 
eksistere i virkeligheden; enten drømmer du igen, eller 
også er du for alvor blevet syg) 

 



- indrømmelse over for Alicia (historierne fra Hastur var 
bare nogle du fandt på) 

Scene 9 (lagerhal – Malthe, alle andre) 
 
- kamp for at redde Cassilda ud af kløerne på Laban 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Thor (personinstruktion) 
 
 
Klip instruktionerne ud, og giv dem løbende til 
skuespilleren fra scene til scene. De indeholder hver især 
en række elementer der på den ene eller anden måde skal 
spilles ind i den scene de knytter sig til. Hvordan 
skuespilleren vælger at gøre dette – og i høj grad med 
hvilke følelser – er op til ham selv. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 2 (værtshus – Thor, Cassilda, Laban) 
 
- bruddet mellem Cassilda og Malthe 
- de gode gamle dage sammen med Cassilda 
- muligheden for at indlede et nyt forhold 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 3 (sengestue – Thor, Malthe) 
 
- Malthes tilstand (er han stadig en konkurrent til 

Cassilda?) 
- dit seksuelle forhold til Cassilda (også efter at hun 

var begyndt at komme sammen med Malthe) 
- smerten da Malthe stjal Cassilda fra dig 
- dit ønske om at vinde Cassilda tilbage 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 5 (Thors skurvogn – Thor, Alicia, Laban) 
 
- mulig genkendelse (Alicia har en slående lighed med din 

barndomskæreste; det kan imidlertid ikke passe da denne 
omkom ved en drukneulykke i en alder af bare 12 år) 

- Malthes farlige utilregnelighed (for at få Alicia til at 
spærre ham inde på en lukket afdeling) 

 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Scene 7 (Dag Hammarskjölds Allé – Thor, Cassilda) 
 
- advarsel mod den bortløbne Malthe 
- en foruroligende drøm (du gik rundt på et gammelt slot 

midt om natten; på et kammer lå Malthe og sov ved siden 
af Cassilda; du stak en kniv i hans hjerte og lagde dig 
på hans plads; men da du ville kysse Cassilda opdagede 
du at hun var blevet gammel og hæslig; måske betyder det 
at I skal elske hinanden nu inden tiden løber fra jer) 

 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 9 (lagerhal – Thor, alle andre) 
 
- kamp for at vinde Cassilda hjerte 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Alicia (personinstruktion) 
 
 
Klip instruktionerne ud, og giv dem løbende til 
skuespilleren fra scene til scene. De indeholder hver især 
en række elementer der på den ene eller anden måde skal 
spilles ind i den scene de knytter sig til. Hvordan 
skuespilleren vælger at gøre dette – og i høj grad med 
hvilke følelser – er op til hende selv. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 1 (sengestue – Alicia, Malthe) 
 
- begejstring over Malthes visioner 
- udforskning af Malthes visioner 
- Cassildas ubetydelighed i forhold til visionerne 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 4 (værtshus – Alicia, Cassilda, Laban) 
 
- Cassildas skadelige indvirkning på Malthes helbred 

(bedst at hun ikke besøger ham en tid) 
- følelse af at have set Laban før 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 5 (Thors skurvogn – Alicia, Thor, Laban) 
 
- Malthes flugt (du har fået Thors adresse fra hospitalets 

gæstebog – han er den sidste der vides at have set 
Malthe) 

- Thors besøg hos Malthe (hvad skete der? hvorfor har du 
aldrig før set eller bare hørt om Thor?) 

- mystisk fascination af Laban 
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
Scene 8 (kirkegård – Alicia, Malthe, Laban) 
 
- Labans nærmest magiske evne til at opspore Malthe 
- Malthe er en profet og kan ikke flygte fra sin skæbne 
 
---------------------------------------------------------- 

 



 
 
Scene 9 (lagerhal – Alicia, alle andre) 
 
- nødvendigheden for alle af at lyde Sendebuddet Labans 

bud  
 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Laban (personinstruktion) 
 
 
Klip instruktionerne ud, og giv dem løbende til 
skuespilleren fra scene til scene. De indeholder hver især 
en række elementer der på den ene eller anden måde skal 
spilles ind i den scene de knytter sig til. Hvordan 
skuespilleren vælger at gøre dette – og i høj grad med 
hvilke følelser – er op til ham selv. 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 2 (værtshus – Laban, Cassilda, Thor) 
 
- overdreven (gerne pinlig) fetering af Cassilda 
- vil ikke afsløre andet om din teatermonolog end at 

Cassilda skal spille dronning 
- sympatisk interesse for Thor (støtter ham i hans ønske 

om at indlede et forhold til Cassilda) 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 4 (værtshus – Laban, Cassilda, Alicia) 
 
- uforskammet interesse for Alicias privatliv (stikpiller 

om at hendes liv sikkert er uden indhold eller mening; 
tror hun på Gud?) 

- forsøger at skabe splid mellem Alicia og Cassilda ved 
skiftevis at tage den ene og den andens synspunkt 

 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 5 (Thors skurvogn – Laban, Thor, Alicia) 
 
- indlevelse i Thor og Alicias samtale med gode råd og 

bedrevidende udtalelser (som om du véd besked med alt de 
snakker om) 

- invitation til Thor og Alicia om at overvære 
morgendagens førsteprøve på den teatermonolog du har 
skrevet til Cassilda 

 
---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

 



 
 
Scene 8 (kirkegård – Laban, Malthe, Alicia) 
 
- Udfordring af Malthes angst for dig (når han har 

genkendt dig som Sendebuddet fra sit mareridt i scene 1; 
det var dig der åbenbarede sig for ham og fortalte at du 
snart ville bringe Tegnet der varsler Undergangen – og 
”snart” rykker nærmere og nærmere) 

- Nydelse af Alicias begejstring for dig (når hun har 
erkendt at du er det længe ventede Sendebud fra Malthes 
vision) 

- invitation til Malthe om at tage med til morgendagens 
førsteprøve på den teatermonolog du har skrevet til 
Cassilda 

 
---------------------------------------------------------- 
 
Scene 9 (lagerhal – Laban, alle andre) 
 
- beskrivelse af teatermonologen du har skrevet til 

Cassilda (se din rollebeskrivelse) 
- afsløring af at du også har skrevet de andre ind i 

stykket (i hvilke roller vil du ikke fortælle endnu) 
- opfordring til at komme hinanden lidt ved inden arbejdet 

med stykket begynder 
 
NB! Når alle er klar til at begynde på prøverne – eller du 
fornemmer at der er ved at være opbrud i luften – klapper 
du tre gange i hænderne, og lyset på scenen går op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRØMMEN OM EN KONGE I GULT 
 
 

Bilag E 
 
 

Roller (2. akt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Dronning Cassilda 
 
 
Hastur har aldrig kendt andre byer end sig selv. Den 
ligger ned til søen Hali hvis fjerne bred intet øje vides 
at have skuet. Men i hvis horisont, hvor tvillingesolene 
synker ned aften efter aften, himmelbyen Carcosa med de 
tusind tårne siges at flimre når ingen kigger. Et gammelt 
sagn fortæller at det er derfra Kongen i Gult, den levende 
gud, hersker over menneskene. Han repræsenterer sandhed og 
skæbne, og en profeti hvis oprindelse fortaber sig i 
tidens tåge, forkynder at det også er derfra han en dag 
vil stige ned og bringe Hasturs undergang med sig. Alle 
véd det, men ingen snakker om det. I hvert fald ikke 
indtil for nylig. 
 Fra slottet, der knejser på den yderste klippe mellem 
sø og by, har en skygge bredt sig ud over hele Hastur. Den 
begyndte med et knivstik i natten. En forræderisk hånd 
drev bladet gennem kong Aldones gamle hjerte og lod det 
tømme sit røde liv ud i hans seng. Næste morgen stod ingen 
af de to sole op, og således har Hastur været hyldet i 
mørke lige siden. 
 I tre dage var dronningens vrede den eneste flamme 
der brændte i byen. Hun kastede ikke dens skær på den 
ukendte morder, men på livet selv. Det uretfærdige og det 
meningsløse var alt hun så. Hvis ethvert liv endte med 
død, hvis Hastur endte med undergang, hvorfor da fortsætte 
som om det uundgåelige kunne undgås? Hvorfor gifte søn med 
datter og datter med søn når en tid skulle komme hvor der 
hverken fandtes den ene eller den anden? 
 Dronningen satte det royale dynasti i stå og nægtede 
at vie sin datter til den søn der var tronens retmæssige 
arvtager. Konsekvenserne var katastrofale. For med 
dynastiet stoppede også tiden. Enhver forestilling om 
fortid eller fremtid blev umulig som andet end skrøne 
eller fantasteri. Folk lagde uden varsel dagens arbejde 
fra sig; de forlod selskaber uden et ord. Viljen til 
handling var forsvundet. Tilbage var kun at afvente dødens 
og Undergangens komme. 
 Nu ligger Hasturs gader øde hen bortset fra 
ligkærrerne der skramler planløst omkring, og skyggerne 
der endnu har styrke til at krybe langs husmurene, forbi 
låste døre og lukkede skodder. Hvor de kom fra, eller hvor 
de er på vej hen, har de for længst glemt - hvis de da 
nogensinde har vidst det. I Hastur er selv de levende nu 
døde. 
 Oppe på slottet er også kronprinsen bukket under for 
sygdommen. Det sidste håb for dynastiets fortsættelse, for 

 



Hasturs frelse, synes at være hans yngre broder. Men endnu 
har dronningen ikke gjort mine til at ændre sin beslutning 
om at lade døden være livets eneste hersker. Dog har hun 
åbnet slottets porte for den tidligere ypperstepræst der 
er vendt tilbage efter en lang rejse. Han drog i sin tid 
ud for at søge sandheden om Carcosa og Kongen i Gult, men 
endnu véd ingen hvad han fandt. 
 Resterne af den royale familie er i dette øjeblik 
forsamlede for at høre ypperstepræstens beretning. Hvilket 
bud mon han bringer? Skal tvillingesolene atter stå op 
over Hastur, eller skal denne skæbnesvangre nat der 
begyndte med drabet på kongen, vare evigt? 
 
Du er dronning af Hastur, men hvad er en dronning værd 
uden en konge? Efter din ægtemand blev stukket ned mens 
han sov, sværgede du ved dig selv at den næste konge til 
at regere over Hastur skulle være Kongen i Gult, Han som 
bringer Undergangen med sig. Profetien om Hans komme skal 
alligevel gå i opfyldelse før eller siden, så du ser ingen 
grund til at trække pinen længere ud end højst nødvendigt. 
 Fra din balkon på slottet sidder du og synger dine 
melankolske sange ud over søens vande mens du venter på at 
Carcosa skal dukke op i horisonten og Kongen i Gult stige 
ned fra sin trone. Det smerter dig at høre om folkets 
lidelser og se dine egne sønner gå i rette med din 
beslutning om at sætte dynastiet i stå – men hvordan kan 
det være anderledes? Intet menneske fortjener at blive 
dømt til en evighed af pinsler på grund af et øjebliks 
medlidenhed.  
 Dengang kongen levede, nød du din status som 
dronning, men nu hvor han er død, ser du direkte igennem 
fortidens selvbedrag. Din forfængeligheds sidste glæde 
skal være at blive viet til menneskehedens sidste konge, 
Kongen i Gult. 
 
 
Kronprins Thale: 
Din ældste søn. Hans lidelse er den største udfordring for 
dit ellers så fast besluttede sind. Men du tvivler på om 
han overhovedet ville være i stand til at regere i et så 
fremskredent stadie af sygdommen. 
 
Prins Uoth: 
Din yngste søn. Hans vilje til livet gør dig på én gang 
misundelig og irriteret over hans dårskab. Han ville 
sikkert være blevet en bedre konge end kronprinsen, men 
hvad betyder det nu? 
 
 

 



 
Prinsesse Camilla: 
Din datter. Hun tager sig af Thale som du burde tage dig 
af hende. Er hendes høje forventninger til Undergangen mon 
udtryk for hån eller vanvid?  
 
Naotalba: 
Den hjemvendte ypperstepræst. Desuden tidligere trofast 
rådgiver for din nu myrdede ægtemand. Hvor mærkværdigt at 
han der selv rejste ud for at søge Kongen i Gult, dukker 
op netop nu hvor Kongens komme synes nærmere end 
nogensinde før. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kronprins Thale 
 
 
Hastur har aldrig kendt andre byer end sig selv. Den 
ligger ned til søen Hali hvis fjerne bred intet øje vides 
at have skuet. Men i hvis horisont, hvor tvillingesolene 
synker ned aften efter aften, himmelbyen Carcosa med de 
tusind tårne siges at flimre når ingen kigger. Et gammelt 
sagn fortæller at det er derfra Kongen i Gult, den levende 
gud, hersker over menneskene. Han repræsenterer sandhed og 
skæbne, og en profeti hvis oprindelse fortaber sig i 
tidens tåge, forkynder at det også er derfra han en dag 
vil stige ned og bringe Hasturs undergang med sig. Alle 
véd det, men ingen snakker om det. I hvert fald ikke 
indtil for nylig. 
 Fra slottet, der knejser på den yderste klippe mellem 
sø og by, har en skygge bredt sig ud over hele Hastur. Den 
begyndte med et knivstik i natten. En forræderisk hånd 
drev bladet gennem kong Aldones gamle hjerte og lod det 
tømme sit røde liv ud i hans seng. Næste morgen stod ingen 
af de to sole op, og således har Hastur været hyldet i 
mørke lige siden. 
 I tre dage var dronningens vrede den eneste flamme 
der brændte i byen. Hun kastede ikke dens skær på den 
ukendte morder, men på livet selv. Det uretfærdige og det 
meningsløse var alt hun så. Hvis ethvert liv endte med 
død, hvis Hastur endte med undergang, hvorfor da fortsætte 
som om det uundgåelige kunne undgås? Hvorfor gifte søn med 
datter og datter med søn når en tid skulle komme hvor der 
hverken fandtes den ene eller den anden? 
 Dronningen satte det royale dynasti i stå og nægtede 
at vie sin datter til den søn der var tronens retmæssige 
arvtager. Konsekvenserne var katastrofale. For med 
dynastiet stoppede også tiden. Enhver forestilling om 
fortid eller fremtid blev umulig som andet end skrøne 
eller fantasteri. Folk lagde uden varsel dagens arbejde 
fra sig; de forlod selskaber uden et ord. Viljen til 
handling var forsvundet. Tilbage var kun at afvente dødens 
og Undergangens komme. 
 Nu ligger Hasturs gader øde hen bortset fra 
ligkærrerne der skramler planløst omkring, og skyggerne 
der endnu har styrke til at krybe langs husmurene, forbi 
låste døre og lukkede skodder. Hvor de kom fra, eller hvor 
de er på vej hen, har de for længst glemt - hvis de da 
nogensinde har vidst det. I Hastur er selv de levende nu 
døde. 
 Oppe på slottet er også kronprinsen bukket under for 
sygdommen. Det sidste håb for dynastiets fortsættelse, for 
Hasturs frelse, synes at være hans yngre broder. Men endnu 

 



har dronningen ikke gjort mine til at ændre sin beslutning 
om at lade døden være livets eneste hersker. Dog har hun 
åbnet slottets porte for den tidligere ypperstepræst der 
er vendt tilbage efter en lang rejse. Han drog i sin tid 
ud for at søge sandheden om Carcosa og Kongen i Gult, men 
endnu véd ingen hvad han fandt. 
 Resterne af den royale familie er i dette øjeblik 
forsamlede for at høre ypperstepræstens beretning. Hvilket 
bud mon han bringer? Skal tvillingesolene atter stå op 
over Hastur, eller skal denne skæbnesvangre nat der 
begyndte med drabet på kongen, vare evigt? 
 
Du er Hasturs kronprins, bestemt til at gifte dig med din 
søster og overtage tronen efter din fader. Men efter han 
blev dræbt, og din moder nægtede at lade det royale 
dynasti fortsætte, er du sunket hen i samme dødlignende 
tilstand som folket i Hastur. Du tilbringer det meste af 
dagen i sengen og kan kun med besvær interesse dig for 
livets gøremål. Når du endelig er oppe, vandrer du 
hvileløst omkring på slottet som et spøgelse. Døden synes 
at være den eneste virkelighed der eksisterer for dig. Den 
eneste sande mening med livet. 

Alligevel gnaver længslen i dig - længslen efter at 
alt skal blive som før. Dynastiets fortsættelse er det 
eneste som kan hæve den forbandelse der hviler over hele 
Hastur. Men selv føler du dig for svag til at regere, og 
at lade din broder, prins Uoth, bestige tronen i stedet, 
ville betyde at skænke ham din godhjertede søster til 
hustru. En tanke der ikke er til at bære – og dog er det i 
sidste ende måske den eneste måde du kan frelse hende fra 
at lide samme skæbne som dig selv på. 

Men hvorfor spekulere over alt dette? Dronningens 
forhærdelse er ubrydelig. Tingene kommer til at ske som 
hun har bebudet at de skal ske. Den næste og sidste 
begivenhed i Hasturs historie bliver Undergangen. 
 
 
Dronning Cassilda 
Din moder. Kun hun har magten til at fortsætte dynastiet. 
Du ville ønske hun aldrig havde sat det i stå. 
 
Prins Uoth: 
Din lillebroder. Ønsker magten for magtens egen skyld. 
Hans kærlighed til folket og Camilla er i bedste fald 
forstillet. 
 
 
 
 

 



Prinsesse Camilla: 
Din lillesøster. Du elsker hende for hendes godhed, men 
frygter for hendes helbred. Hendes besættelse af død og 
undergang bliver mere og mere udtalt dag for dag. 
 
Naotalba: 
Den hjemvendte ypperstepræst. Du håber naturligvis på gode 
nyheder fra ham, men er samtidig opmærksom på at intet 
sind kan være sluppet upåvirket fra at beskæftige sig så 
indgående som hans med Carcosa og Kongen i Gult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prins Uoth 
 
 
Hastur har aldrig kendt andre byer end sig selv. Den 
ligger ned til søen Hali hvis fjerne bred intet øje vides 
at have skuet. Men i hvis horisont, hvor tvillingesolene 
synker ned aften efter aften, himmelbyen Carcosa med de 
tusind tårne siges at flimre når ingen kigger. Et gammelt 
sagn fortæller at det er derfra Kongen i Gult, den levende 
gud, hersker over menneskene. Han repræsenterer sandhed og 
skæbne, og en profeti hvis oprindelse fortaber sig i 
tidens tåge, forkynder at det også er derfra han en dag 
vil stige ned og bringe Hasturs undergang med sig. Alle 
véd det, men ingen snakker om det. I hvert fald ikke 
indtil for nylig. 
 Fra slottet, der knejser på den yderste klippe mellem 
sø og by, har en skygge bredt sig ud over hele Hastur. Den 
begyndte med et knivstik i natten. En forræderisk hånd 
drev bladet gennem kong Aldones gamle hjerte og lod det 
tømme sit røde liv ud i hans seng. Næste morgen stod ingen 
af de to sole op, og således har Hastur været hyldet i 
mørke lige siden. 
 I tre dage var dronningens vrede den eneste flamme 
der brændte i byen. Hun kastede ikke dens skær på den 
ukendte morder, men på livet selv. Det uretfærdige og det 
meningsløse var alt hun så. Hvis ethvert liv endte med 
død, hvis Hastur endte med undergang, hvorfor da fortsætte 
som om det uundgåelige kunne undgås? Hvorfor gifte søn med 
datter og datter med søn når en tid skulle komme hvor der 
hverken fandtes den ene eller den anden? 
 Dronningen satte det royale dynasti i stå og nægtede 
at vie sin datter til den søn der var tronens retmæssige 
arvtager. Konsekvenserne var katastrofale. For med 
dynastiet stoppede også tiden. Enhver forestilling om 
fortid eller fremtid blev umulig som andet end skrøne 
eller fantasteri. Folk lagde uden varsel dagens arbejde 
fra sig; de forlod selskaber uden et ord. Viljen til 
handling var forsvundet. Tilbage var kun at afvente dødens 
og Undergangens komme. 
 Nu ligger Hasturs gader øde hen bortset fra 
ligkærrerne der skramler planløst omkring, og skyggerne 
der endnu har styrke til at krybe langs husmurene, forbi 
låste døre og lukkede skodder. Hvor de kom fra, eller hvor 
de er på vej hen, har de for længst glemt - hvis de da 
nogensinde har vidst det. I Hastur er selv de levende nu 
døde. 
 Oppe på slottet er også kronprinsen bukket under for 
sygdommen. Det sidste håb for dynastiets fortsættelse, for 
Hasturs frelse, synes at være hans yngre broder. Men endnu 

 



har dronningen ikke gjort mine til at ændre sin beslutning 
om at lade døden være livets eneste hersker. Dog har hun 
åbnet slottets porte for den tidligere ypperstepræst der 
er vendt tilbage efter en lang rejse. Han drog i sin tid 
ud for at søge sandheden om Carcosa og Kongen i Gult, men 
endnu véd ingen hvad han fandt. 
 Resterne af den royale familie er i dette øjeblik 
forsamlede for at høre ypperstepræstens beretning. Hvilket 
bud mon han bringer? Skal tvillingesolene atter stå op 
over Hastur, eller skal denne skæbnesvangre nat der 
begyndte med drabet på kongen, vare evigt? 
 
Du er prins af Hastur, men har altid ønsket at du var 
kronprins. Som slottets yngste søn kom du altid i anden 
række efter Thale og måtte kæmpe for at få dine forældres 
opmærksomhed og accept. En kamp der gennem årene har 
styrket dig så meget at du nu endelig føler at tronen kan 
blive din. Hvis blot du kan få din moder til at indse at 
Thale er uegnet til at regere – og så selvfølgelig at hun 
skal sætte dynastiet igang igen. 
 Du dræbte din fader fordi han var blevet gammel og 
svag. Han levede ikke længere op til kongeværdigheden. Det 
kom som et chok for dig at din moder nægtede at lade 
tronfølgen gå videre, men siden Thale er blevet offer for 
den ynkelige sygdom der også hærger folket, har du vidst 
at skæbnen er på din side. Det eneste der står mellem dig 
og tronen, er din moders latterlige sentimentalitet over 
for livets realiteter. Den selvsamme sentimentalitet du 
skal udnytte til at få hende til at vakle foran 
konsekvenserne af den katastrofe hun har ladet ramme 
Hastur. Mon ikke hun giver sig hvis hun bringes ansigt til 
ansigt med folkets lidelser? 
 Det nødvendige ægteskab med Camilla er en ren 
formalitet. Hvis du først har dronningen på din side, kan 
prinsessen ikke sige nej. Hun kan også lige vove! Sidst 
hun prøvede at sige nej til dine tilnærmelser – dengang 
hun endnu blot var et barn, og du ikke andet end en ung 
knægt – tog du hende med vold. Bare for at vise at du 
kunne. Heldigvis for dig blev hun ikke gravid, men lærte i 
stedet en lektie der nok skal komme dig til gode igen: at 
det kun skaber ulykke at forsøge at modsætte sig din 
vilje. 
 
 
Dronning Cassilda: 
Din moder. Udadtil gør hun sig hård, men i virkeligheden 
er hun lige så svag som din fader var. Hun må og skal bøje 
sig for dit pres. 
 

 



Kronprins Thale: 
Din storebroder. Enhver kan se at han er fuldstændig ude 
af stand til at regere. Jo før din moder indser dette, des 
bedre. 
 
Prinsesse Camilla: 
Din lillesøster. Hendes angst for Undergangen har fået 
hende til at omfavne den som en art guddommelig 
nødvendighed. Men det skal ikke genere dig at ægte hende 
af den grund – hvad andet er hun end et middel til magten? 
  
Naotalba: 
Den hjemvendte ypperstepræst. Hvis det stod til dig, var 
han blevet forment adgang til slottet. Nu han er her, er 
det imidlertid om at finde ud af hvordan du bedst muligt 
kan udnytte ham i din egen sags tjeneste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prinsesse Camilla 
 
 
Hastur har aldrig kendt andre byer end sig selv. Den 
ligger ned til søen Hali hvis fjerne bred intet øje vides 
at have skuet. Men i hvis horisont, hvor tvillingesolene 
synker ned aften efter aften, himmelbyen Carcosa med de 
tusind tårne siges at flimre når ingen kigger. Et gammelt 
sagn fortæller at det er derfra Kongen i Gult, den levende 
gud, hersker over menneskene. Han repræsenterer sandhed og 
skæbne, og en profeti hvis oprindelse fortaber sig i 
tidens tåge, forkynder at det også er derfra han en dag 
vil stige ned og bringe Hasturs undergang med sig. Alle 
véd det, men ingen snakker om det. I hvert fald ikke 
indtil for nylig. 
 Fra slottet, der knejser på den yderste klippe mellem 
sø og by, har en skygge bredt sig ud over hele Hastur. Den 
begyndte med et knivstik i natten. En forræderisk hånd 
drev bladet gennem kong Aldones gamle hjerte og lod det 
tømme sit røde liv ud i hans seng. Næste morgen stod ingen 
af de to sole op, og således har Hastur været hyldet i 
mørke lige siden. 
 I tre dage var dronningens vrede den eneste flamme 
der brændte i byen. Hun kastede ikke dens skær på den 
ukendte morder, men på livet selv. Det uretfærdige og det 
meningsløse var alt hun så. Hvis ethvert liv endte med 
død, hvis Hastur endte med undergang, hvorfor da fortsætte 
som om det uundgåelige kunne undgås? Hvorfor gifte søn med 
datter og datter med søn når en tid skulle komme hvor der 
hverken fandtes den ene eller den anden? 
 Dronningen satte det royale dynasti i stå og nægtede 
at vie sin datter til den søn der var tronens retmæssige 
arvtager. Konsekvenserne var katastrofale. For med 
dynastiet stoppede også tiden. Enhver forestilling om 
fortid eller fremtid blev umulig som andet end skrøne 
eller fantasteri. Folk lagde uden varsel dagens arbejde 
fra sig; de forlod selskaber uden et ord. Viljen til 
handling var forsvundet. Tilbage var kun at afvente dødens 
og Undergangens komme. 
 Nu ligger Hasturs gader øde hen bortset fra 
ligkærrerne der skramler planløst omkring, og skyggerne 
der endnu har styrke til at krybe langs husmurene, forbi 
låste døre og lukkede skodder. Hvor de kom fra, eller hvor 
de er på vej hen, har de for længst glemt - hvis de da 
nogensinde har vidst det. I Hastur er selv de levende nu 
døde. 
 Oppe på slottet er også kronprinsen bukket under for 
sygdommen. Det sidste håb for dynastiets fortsættelse, for 
Hasturs frelse, synes at være hans yngre broder. Men endnu 

 



har dronningen ikke gjort mine til at ændre sin beslutning 
om at lade døden være livets eneste hersker. Dog har hun 
åbnet slottets porte for den tidligere ypperstepræst der 
er vendt tilbage efter en lang rejse. Han drog i sin tid 
ud for at søge sandheden om Carcosa og Kongen i Gult, men 
endnu véd ingen hvad han fandt. 
 Resterne af den royale familie er i dette øjeblik 
forsamlede for at høre ypperstepræstens beretning. Hvilket 
bud mon han bringer? Skal tvillingesolene atter stå op 
over Hastur, eller skal denne skæbnesvangre nat der 
begyndte med drabet på kongen, vare evigt? 
 
De tror allesammen at du er prinsessen på slottet i 
Hastur, men i virkeligheden er du hendes hemmelige 
tvilling. Den rigtige prinsesse var stadig barn da hun 
blev voldtaget af jeres broder prins Uoth. Samme nat 
druknede hun sig i søen og lod dig tage hendes plads. Det 
er derfor du ser sådan frem til Undergangen hvor I skal 
genforenes i døden. 
 Siden kronprins Thale blev ramt af den sygdom der har 
lagt Hasturs gader øde, har du passet ham som om han var 
dit eget barn. Ikke i håbet om at kurere ham, men for at 
lette hans lidelser inden Undergangen. Hvis bare han ville 
holde op med at drømme om ”de gode gamle dage” og indse at 
det var en løgnens tidsalder som snart skal bukke under 
for sandhedens. 
 Din eneste bekymring er at prins Uoths stræben efter 
tronen skal gøre dronningen svag og få hende til at sætte 
dynastiet igang igen. Og dét endda måske ved at gifte dig 
med Uoth nu hvor Thale er for svag til at regere. Blandt 
de levendes vilje er dronningens den eneste du ikke tør 
modsætte dig. Hun bar trods alt dig og din tvillingesøster 
i sit skød. Ligesom du selv bærer et barn i dit. Endnu kan 
man ikke se det på dig, men dine fuldmåneblødninger er 
standset. Eneste mysterie er at du aldrig har ligget med 
nogen.   
 
 
Dronning Cassilda: 
Din moder. Du véd ikke hvordan eller hvorfor hun i sin tid 
holdt din fødsel hemmelig. Måske hun frygtede man skulle 
tro at det var tvillingesolene der havde gjort hende 
gravid? Måske det virkelig var dem? I så fald ville du 
endelig have en god grund til at trodse hende.  
 
 
 
 
 

 



Kronprins Thale: 
Din ældste storebroder. Hvis dronningen vakler i sin 
beslutning om at stoppe dynastiet, kan du måske holde 
hende hen ved at overbevise hende om at Thale er for svag 
til at regere, og at det ville være et umuligt brud på 
traditionerne at lade retten til tronen overgå til Uoth 
endnu inden Thales død. 
 
Prins Uoth: 
Din yngste storebroder. Du hader ham for hvad han gjorde 
mod din søster, og er i yderste konsekvens parat til at 
hive hans ugerning frem i lyset som billede på den 
menneskelige svaghed Kongen i Gult kommer for at udrydde. 
 
Naotalba: 
Den hjemvendte ypperstepræst. Du er spændt på at høre hvad 
han kan berette fra sin søgen efter Carcosa og Kongen i 
Gult. Mon han har skimtet det sandhedens rige der ligger 
hinsides Undergangen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Naotalba 
 
 
Hastur har aldrig kendt andre byer end sig selv. Den 
ligger ned til søen Hali hvis fjerne bred intet øje vides 
at have skuet. Men i hvis horisont, hvor tvillingesolene 
synker ned aften efter aften, himmelbyen Carcosa med de 
tusind tårne siges at flimre når ingen kigger. Et gammelt 
sagn fortæller at det er derfra Kongen i Gult, den levende 
gud, hersker over menneskene. Han repræsenterer sandhed og 
skæbne, og en profeti hvis oprindelse fortaber sig i 
tidens tåge, forkynder at det også er derfra han en dag 
vil stige ned og bringe Hasturs undergang med sig. Alle 
véd det, men ingen snakker om det. I hvert fald ikke 
indtil for nylig. 
 Fra slottet, der knejser på den yderste klippe mellem 
sø og by, har en skygge bredt sig ud over hele Hastur. Den 
begyndte med et knivstik i natten. En forræderisk hånd 
drev bladet gennem kong Aldones gamle hjerte og lod det 
tømme sit røde liv ud i hans seng. Næste morgen stod ingen 
af de to sole op, og således har Hastur været hyldet i 
mørke lige siden. 
 I tre dage var dronningens vrede den eneste flamme 
der brændte i byen. Hun kastede ikke dens skær på den 
ukendte morder, men på livet selv. Det uretfærdige og det 
meningsløse var alt hun så. Hvis ethvert liv endte med 
død, hvis Hastur endte med undergang, hvorfor da fortsætte 
som om det uundgåelige kunne undgås? Hvorfor gifte søn med 
datter og datter med søn når en tid skulle komme hvor der 
hverken fandtes den ene eller den anden? 
 Dronningen satte det royale dynasti i stå og nægtede 
at vie sin datter til den søn der var tronens retmæssige 
arvtager. Konsekvenserne var katastrofale. For med 
dynastiet stoppede også tiden. Enhver forestilling om 
fortid eller fremtid blev umulig som andet end skrøne 
eller fantasteri. Folk lagde uden varsel dagens arbejde 
fra sig; de forlod selskaber uden et ord. Viljen til 
handling var forsvundet. Tilbage var kun at afvente dødens 
og Undergangens komme. 
 Nu ligger Hasturs gader øde hen bortset fra 
ligkærrerne der skramler planløst omkring, og skyggerne 
der endnu har styrke til at krybe langs husmurene, forbi 
låste døre og lukkede skodder. Hvor de kom fra, eller hvor 
de er på vej hen, har de for længst glemt - hvis de da 
nogensinde har vidst det. I Hastur er selv de levende nu 
døde. 
 Oppe på slottet er også kronprinsen bukket under for 
sygdommen. Det sidste håb for dynastiets fortsættelse, for 
Hasturs frelse, synes at være hans yngre broder. Men endnu 

 



har dronningen ikke gjort mine til at ændre sin beslutning 
om at lade døden være livets eneste hersker. Dog har hun 
åbnet slottets porte for den tidligere ypperstepræst der 
er vendt tilbage efter en lang rejse. Han drog i sin tid 
ud for at søge sandheden om Carcosa og Kongen i Gult, men 
endnu véd ingen hvad han fandt. 
 Resterne af den royale familie er i dette øjeblik 
forsamlede for at høre ypperstepræstens beretning. Hvilket 
bud mon han bringer? Skal tvillingesolene atter stå op 
over Hastur, eller skal denne skæbnesvangre nat der 
begyndte med drabet på kongen, vare evigt? 
 
For tiden udgiver du dig for at være den hjemvendte 
ypperstepræst Naotalba, den nu myrdede konges gamle 
rådgiver. I virkeligheden er du ingen. Eller det vil sige: 
du er dén hvis maske du bærer. “Sandhedens Spøgelse” 
kalder din herre dig, din herre som er Kongen i Gult. 
 Du er blevet sendt til Hastur for at overbringe 
dronningen Tegnet der varsler Kongens og dermed 
Undergangens komme. Det er ligeledes din opgave at 
fortælle hende hvordan Undergangen tilsyneladende kan 
undgås: nemlig ved at bære en maske når Kongen stiger ned. 
Dette er kun en halv sandhed, men den er god nok for nu, 
og i kraft af at du selv engang har betalt den anden 
halvdel som pris for at bevare dit liv, kender du den ikke 
længere. Et paradoks som du for længst er holdt op med at 
spekulere over. Det eneste du véd, er at du er din egen 
maske, og at du derfor ikke behøver bære nogen når Kongen 
i Gult stiger ned. 
 
I skikkelse af Naotalba er du vendt tilbage til slottet og 
har indkaldt den royale familie til råd. Du skal om få 
øjeblikke fortælle dem om din lange søgen efter sandheden 
om Kongen i Gult, og om hvordan du en dag i horisonten fik 
øje på Carcosa med de tusind tårne. Et blegmasket sendebud 
steg ned til dig og skænkede dig Tegnet der varsler 
Kongens komme. Tegnet hænger nu broderet i gult på det 
sorte scenebagtæppe i balsalen. Kongens komme står for 
døren, men du kan samtidig fortælle at din rejse også 
bragte dig til erkendelsen af at Undergangen kan 
undslippes hvis man bærer en maske idet Kongen stiger ned. 
Af samme årsag vil du foreslå dronningen at afholde et 
maskebal for hele Hastur, så livet kan fortsætte i ro og 
mag efter Hans profeterede nedstigning. 
 
Du kan antage en hvilken som helst menneskeskikkelse du 
måtte ønske, men skal selvfølgelig passe på ikke at 
kompromittere og afsløre dig selv. Dit mål er at sørge for 
at maskeballet bliver en realitet, men derudover har du 

 



frie hænder til at “lege” med dronningen, hendes to sønner 
og hendes datter. 
 Det er oplagt at blande sig i intrigen om hvorvidt 
dynastiet skal fortsætte eller ej. Til dette formål kan du 
ud over at lege hofsnog som Naotalba fx optræde som 
spøgelset af den myrdede kong Aldones der vender tilbage 
fra det hinsides for at kræve at dronningen atter sætter 
dynastiet igang. Eller som Kongens blegmaskede sendebud 
der truer med at enhver sandhed vil komme for dagens lys 
når Kongen stiger ned. Eller måske som en tilfældig 
indbygger der kommer i audiens for at fortælle at han har 
voldtaget prinsessen og dermed nedkastet forbandelsen over 
Hastur? Ja, du kunne sågar optræde som en af de royale 
selv og på den måde sprede splid og modsigelse. 
 
Din viden om de andre er som følger: 
 
 
Dronning Cassilda: 
Hendes beslutning om at sætte det royale dynasti i stå 
skyldes muligvis en rent forfængelig og egoistisk 
ængstelse ved udsigten til ikke længere at skulle være 
dronning. Måske du kunne foreslå hende selv at gifte sig 
med en af sine sønner og således fortsætte som dronning? 
 
Kronprins Thale: 
Hans frygt for Undergangen er gennemskuelig, og det er 
muligvis dén der har berøvet ham viljen til livet ligesom 
folket i Hastur. Måske han kan skræmmes ud på vanviddets 
overdrev eller overtales til at lade sin søster ægte sin 
usympatiske broder? 
 
Prins Uoth: 
Magtbegæret brænder i hans krop som en uudslukkelig ild. 
Hvis vejen til tronen synes for uoverstigelig, kan han 
muligvis overbevises om at han bliver nødt til at gøre det 
af med enten dronningen eller kronprinsen for at nå sit 
mål. 
 
Prinsesse Camilla: 
Et interessant tilfælde der på ingen måde synes at frygte 
Undergangen, snarere at se frem til den. Mysteriet bliver 
ikke mindre af at du fra første færd har kunnet fornemme 
det liv der sparker i hendes endnu flade mave. Det ville 
være et helt lille eventyr at lære sandheden om hende at 
kende. 
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Steder i Hastur 

 
 
 
 
Spillederens oversigt er en uddybning af spillernes egen 
(Bilag F, s. 96). Al handling i scenariets anden akt skal 
udspilles inden for rammerne af de rum der præsenteres 
hér. Bemærk at stederne grundlæggende er de samme som i 
første akt bortset fra visse ændringer der alt efter 
fortolkningen af scenariet kan ses som scenografiske, 
faktiske eller indbildte (navnene på de tidligere 
locations er skrevet i parentes efter navnene på de nye 
steder). Hændelsesforslagene der er knyttet til de 
forskellige steder, kan bruges efter lyst og behov. Men 
heller ikke hvad angår dem, tilbyder scenariet en entydig 
fortolkning. Tværtimod opfordrer det i begge tilfælde til 
en flertydig fremstilling der kan underbygge fornemmelsen 
af association og allegori. 
 
 
 
På slottet 
 
 
Dronning Cassildas gemakker (Cassildas lejlighed) 
 
Beskrivelse: Udsigten over Københavns søer er nu udsigten 
over Hali-søen. Byen på den anden side er Carcosa der 
endelig er dukket op i horisonten som forvarsel om Kongens 
komme. Den tager sig flimrende og uvirkelig ud bag 
nattetågen der har sænket sig over Hali. I lejligheden er 
alle møblerne blevet fjernet og erstattet af dekorative 
statuer, vaser, kandelabre og andet pynt. Kun divanen står 
tilbage, midt i stuen med udsigt over Hali. Ved siden af 
den står et lavt bord med en mellemøstlig vandpibe og den 
myrdede kong Aldones’ krone.  
 
Hændelsesforslag: 
1. En robåd flyder rundt på søen med bunden i vejret. Oven 

på den har en fugl bygget rede. 
2. En større gruppe borgere (demonstranter) der 

tilsyneladende har sagt tilflugt i galskaben, går 
råbende og hærgende gennem gaden under stuevinduet. 

3. En isnende kold vind blæser stearinlysene ud. I mørket 
kan man høre køkkenvinduet klapre. 
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Kronprins Thales kammer (sengestue) 
 
Beskrivelse: Hospitalssengene står stadig i to lange 
rækker ned gennem det triste kælderlokale. Patienterne 
ligger ubevægelige som voksdukker. Dér hvor Malthe plejede 
at ligge, er sengen imidlertid blevet skiftet ud med 
kronprins Thales prangende himmelseng. Væggen omkring 
hovedgærdet er pudset op og malet en kraftig vinrød. Ved 
siden af sengen står et trebenet bord med løvefødder. Det 
bærer en karaffel vand, et sølvbæger og en skål der bugner 
af overmoden frugt. 
 
Hændelsesforslag: 
1. En portør trækker en kærre fyldt med lig gennem rummet. 

Han stopper op ved en seng og bugserer en død patient 
over i kærren. 

2. To sygeplejersker med store afrikanske masker for 
ansigtet går rundt og tilser patienterne. 

3. En gråsort due har forvildet sig ind i rummet og 
flakser nu desperat rundt oppe under loftet. 

 
 
Prins Uoths kammer (Thors skurvogn) 
 
Beskrivelse: Indtil for nylig voksede der blomster uden 
for vinduet. Nu er selv græsset væk. Stanken af død 
trænger ind i skurvognen sammen med nattekulden og hænger 
tung i luften. Indretningen er spartansk, nærmest 
asketisk. En hård briks udgør prinsens leje, og stolene er 
alle uden armlæn og puder. Et mandshøjt trækors i hjørnet 
bærer den myrdede kong Aldones’ rustning, komplet med 
hjelm, sværd og skjold. Den har aldrig været i brug. 
 
Hændelsesforslag: 
1. Uden for vinduet slås to forhutlede skikkelser 

kraftesløst om et afgnavet kødben. 
2. En slyngplante er skudt op gennem gulvet under 

rustningen og vokset op ad trækorset inde i den. Nu 
folder en lille hvid blomst sig langsomt ud gennem 
visiret. 

3. Et lyn oplyser natten i et kort glimt – dog langt nok 
til at brænde Carcosas rygende tårne 
(industriskorstene) i horisonten ind på enhvers 
nethinde. 
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Balsalen (lagerhal) 
 
Beskrivelse: Lagerhallen er udsmykket som en balsal med 
krystallysekroner, farverige gobeliner og spinkle, 
hvidmalede stole langs væggene. Buffetbordet er dækket med 
tomme sølvfade og -terriner. Scenen står her stadig, nu 
med et purpurfarvet fortæppe bundet op i siderne med 
guldsnore. Bagtæppet er stadig det samme sorte med Tegnet 
(se scenariets forside) der varsler Kongen i Gults komme. 
 
Hændelsesforslag: 
1. En lysekrone styrter ned fra loftet. Skriget af 

splintrende glas bliver hængende som en svag hyletone i 
ørerne på de tilstedeværende. 

2. En sødlig-kvalm lugt af rådden frugt breder sig fra de 
fragtkasser scenen er bygget op af. 

3. Sort vand drypper fra det utætte tag ned i et 
drikkebæger på buffetbordet. 

 
 
 
Uden for slottet 
 
 
Gade (Dag Hammarskjölds Allé) 
 
Beskrivelse: Gaden ligger mørk og øde hen bortset fra 
nogle få formummede skikkelser der kryber langs husmurene. 
I de vinduer hvor der endnu er tændt lys, er gardinerne 
trukket for. Den lille scene foran den amerikanske 
ambassade ser ud som om den er blevet forladt i hast. 
Talerstolen og musikinstrumenterne står ubemandede 
tilbage. Bag muren er “Stars and Stripes” sat på halv (i 
sympati med en hårdt såret betjent som en demonstrant slog 
ned med et jernrør). 
 
Hændelsesforslag: 
1. En lille dreng er kravlet halvvejs ud af et vindue i 

tredje sals højde. Dér sidder han nu og slår to 
grydelåg mod hinanden. 

2. En hest galopperer gennem gaden. Rytteren slæber død 
efter med den ene fod fanget i stigbøjlen. 

3. Et ligbål (af dukker i militæruniformer og jakkesæt 
antændt af demonstranter) blusser op i den ene ende af 
gaden. I flammeskæret ser man nu tydeligt Hasturs 
udpinte borgere krybe langs husmurene. 
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Skænkestue (værtshus) 
 
Beskrivelse: Roen har sænket sig over lokalet. Det 
elektriske lys er erstattet af spruttende tranlamper. 
Gæsterne sidder som forstenede i halvtomme båse og drikker 
mørkt øl af store, klare glas. Alle er klædt i sort som 
bedemænd. Ingen snakker. Den eneste lyd er den 
insisterende knitren fra det flimrende fjernsyn oppe i 
baren. 
 
Hændelsesforslag: 
1. En af gæsterne dratter ned fra sin plads og bliver 

liggende på gulvet. Stendød. 
2. En ung mand stirrer blindt frem for sig mens han knuger 

sit glas indtil det splintrer. Han bliver siddende 
ubevægelig med øl og blod dryppende fra sin hånd. 

3. En kvinde klædt som en mand rejser sig og synger en 
arie fra en opera. Ingen reagerer. Bagefter sætter hun 
sig ned igen som om intet var sket. 

 
 
Begravelsesplads (kirkegård) 
 
Beskrivelse: Et måneoplyst landskab af lig. De gamle grave 
på højene rundt om søen er blevet åbnet og fyldt med 
friske lig. Ingen har bekymret sig om at lukke dem til 
igen. Andre lig er blot blevet lagt i græsset med en 
blomst på brystet. Selv i søen ligger menneskekroppe, døde 
og opsvulmede. Midt i det hele står en skinnende hvid 
trægynge, en “svævende” bænk med plads til to romantiske 
sjæle. 
 
Hændelsesforslag: 
1. Et af ligene i græsset rører pludselig på sig. Det 

kravler hen til søens bred, stirrer sit spejlbillede i 
øjnene og sænker så sit ansigt ned i vandet. 

2. Nede fra en af de åbne grave høres lyden af et grædende 
spædbarn. 

3. En pige kommer ned til søen og sætter et træskib ud i 
vandet. Hun følger det med øjnene mens hendes krop 
rokker autistisk frem og tilbage. 
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