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V elkommen til Straks vinden har lagt sig, hvisker ingen hans navn. 
Et novellescenarie om minder og det der ellers er tilbage 
efter en vi elsker, er taget fra os. Scenariet er skrevet til novel-

lekonkurrencen på Orkon 2003. En konkurrence, der har Havet som 
tema. Straks… udspiller sig på Ertholmene, der ligger tyve kilometer 
uden for kysten på Bornholm. Et af de steder i Danmark, hvor havet er 
tættest inde på livet af beboerne. Havet er det eneste de har at ernære 
sig ved, alt andet er umuligt på klipperne, der springer op af Østersøens 
ingenting.
Selv om scenariet har sorg og minder som sine omdrejningspunkter, 
er det der spilles opløftende. Det er højdepunkterne fra et liv med den 
nu afdøde. Det er en gennemspilning af det, der danner kontrasten til 
fraværet, den kontrast hvor sorgen opstår. 

Vi håber at du og dine spillere får en god oplevelse.

Dennis Gade Kofod & Frederik Berg Olsen.
København – 2003 

Forord Det sidste farvel



begravelsen

Lissy, Mette og Jesper står på broen mellem Christiansø og Frederiksø. 
De har alle blomster i hånden. Det er afskedens øjeblik. De kaster på 
skift blomsterne i vandet. Lad dem tage afsked med Erik. Når den sidste 
spiller har sagt farvel, lader du Eriks spiller gå udenfor rummet. Lad et 
øjebliks tavshed hvile over rummet. 

slut
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M en det er aldrig sikkert, at han ikke lever, at han er druknet. Lissy 
kaster rosen fra badebroen. Og som om den også er i tvivl, 
hænger den et øjeblik øverst i sin bue, og venter på vished. Der 

er kun én måge over Ertholmene i dag. Den hænger i vinden, der driver 
den østpå. 
Men der er ikke tid, hverken til at lede eller vente. Der er andre der skal 
til, andre, der har deres roser at kaste. Og selv om hun elskede ham, 
bliver hun ført væk af sønnen. Hans hænder er tomme, og slappe. De 
holder ikke fast nok om hende. Mens rosen flyder om pælene, der 
holder molen, falder hun tættere på lugten af spildolie fra brædderne, 
der alligevel hænger over bølgerne.

ForomtaleUd af nettet

intermezzo

Turen går videre. De passerer nogle net, som er beregnet til at fange 
fugle i, så de kan mærkes. I nettet er en fugl fanget. Den er rolig og 
afventende.

fortælling

Denne fortælling er speciel, da kun Erik og Jesper optræder i den. Dens 
formål er at etablere den enorme kærlighed, som er imellem far og søn 
før afskeden i næste scene. Samtidig er fuglen et symbol på Erik.

Jesper er ikke særlig gammel, måske 6-7 år. De er ude ved selvsamme 
net. De befrier en fugl. Jesper får lov at holde fuglen, mens Erik mærker 
den. Lad Jesper spørge til hvorfor, og lad Erik svare ham. Dialogen skal 
bevæge sig en en metafysisk retning, med temaet hentet fra de fore-
gående scener (gerne metafysisk). Når fuglen er blevet mærket, får Jes-
per lov til at sætte den fri og sige farvel. Der er nogen der kalder. Lissy.

Vi skifter synsvinkel. Vi ser nu med fuglens øjne. Vi er nu tilbage i nu-
tiden. Vi ser Jesper, Mette og Lissy ved nettet, vi ser Månen, vi ser 
Verdens ende, Gaden, Christiansø og Frederiksø og Fugleøen. Vi mærker 
den varme luft, som bærer os opad, op til Gud.
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S cenariet er rent fysisk en vandring rundt på Christiansø og 
Frederiksø. En vandring der afsluttes med at de efterladte 
kaster blomster i havnen. Undervejs på vandringen genoplever 

spillerne episoder eller minder med den afdøde. Disse minder 
fortæller/rollespiller de. Minderne er på den måde kædet sammen med 
Ertholmenes geografi.

Scenariet veksler mellem nogen sørgelige og livsbekræftende episoder. 
Kontrasten mellem liv og død skulle derigennem tydeliggøres, for at 
fremhæve det tragiske i et dødsfald. Et dødsfald som vel at mærke 
savner et lig. Som spilleder er scenerne meget fastlagt - det er mere 
følelsen af at miste som skal frem. Dette er scenariets præmis. 

Personerne Kort

Erik er scenariets afdøde hovedperson. Han er far til Jesper og gift med 
Lissy. Erik er født og opvokset på Christiansø. 

Lissy er gift med Erik. Hun kommer fra Bornholm og er tilflyttet i forbin-
delse med ægteskabe. Her har hun fået deres eneste søn, Jesper.

Jesper er flyttet fra Christiansø. Han læser til ingeniør og er snart ved at 
færdiggøre sit studie. Som alle børn fra Christiansø tog han på efterskole 
fra 8. klasse, hvor han mødte sit livs kærlighed Mette.

Mette er hverken fra Christiansø eller Bornholm. Dette har dog ikke af-
holdt hende fra at blive særdeles vellidt af øboerne, som har taget imod 
hende med åbne arme. Ertholmene er blevet hendes andet hjem.

Synops Fest på månen

intermezzo

Lissy, Mette og Jesper fortsætter deres gåtur rundt om øen. I det erne 
kan de se Månen - det lokale forsamlingshus. Det er lige før de kan se, 
hvordan Erik danser rundt derinde.

fortælling

Igen skal der krydsklippes mellem de to fortællinger. Bemærk at de ud-
spiller sig på samme sted og har nogenlunde parallelle handlingsforløb. 

a. Det er Erik og Lissys bryllupsfest. Erik har aldrig været flottere, da bryl-
lupsvalsens toner, bryder ud. Gæsterne begynder klappe, og Erik og 
Lissy intager dansegulvet på Månen. Lad spillerne beskrive deres dans, 
de blikke de sender hinanden, deres tanker om nu at være mand og 
kone. Når dansen er slut, går Erik og Lissy udenfor for at trække vejret. 
Går en tur. Kysser. Hvad lover de hinanden? 

b. Mette er på Christiansø for første gang. Øboerne har, med Erik i 
spidsen, spontant arrangeret en fest på månen. Der kan fiskes en anden 
dag, i aften skal der festes. Erik er glad. Han ser alt muligt i hende. Øen 
åbner sine arme for den nye kvinde. Hun føler sig optaget i lokalsamfun-
det, ligesom de optager hende. Lad fortællingen fortsætte udenfor. En 
samtale mellem Jesper og Mette. Det er nu de være kærester for alvor. 
Hun binder sig til øen. De forlader Månen for at gå en tur på Frederiksø.  
De kysser et afsides sted. Kysser, har måske sex for allerførste gang.
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ERTHOLMENE hedder tre øer, tyve kilometer uden for den born-
holmske kyst. Knap synlige i kimingen på solskinsdage, er det 
Kongeriget Danmarks yderste fæstning, der anes. Forbindelsen 

holdes i live af den gamle postbåd fra Svaneke. Hundrede og syv ind-
bygger indtil scenariestart, Østersøens ånd, to sildemarinaderier, Månen 
og Verdens Ende. Fredede fugle, hvidkalkede hytter, broen, der strækker 
sig mellem Christiansø og Frederiksø.

CHRISTIANSØ og FREDERIKSØ er de to beboede øer. Gaden er centrum for 
livet iblandt indbyggerne. Gaden er det eneste brolagte stykke mellem 
to gule barakker. Gaden ligger på Christiansø. Der bor langt de fleste. 
Enkelte har dog deres hjem i de små fiskerhytter, der er spredt ud over 
Frederiksø.

I en af disse bor vores personer, om hvilke fortællingen spinder sig. 
Hvidkalkede vægge både udenfor og indenfor. To rum og et lille køk-
ken. Møbler af bejdset træ, slagbænke og støbejernsrammer i de små 
vinduer. Udsigt over fugleøen.

FUGLEØEN ligger sydøst for Frederiksø, og er af næsten samme stør-
relse. Dér lever dykænder, hættemåger, spurve, og andre havfugle kun 
ornitologer kender navnet på. Adgang til øen kan man kun få af Erthol-
menes øverst myndighed, politimesteren, og det kun i forbindelse med 
et gyldigt ærinde. Andre må nøjes med udsigten fra Månen.

MÅNEN er det gamle krudtkammer, der i dag er museum for øen. Men for 
beboerne er det vigtigere, at det er der, man holder bal. Der er bal på 
Månen, for de inviterede, der er bal på Månen for dem der skal opleve 
natten på det fredeligste sted i Danmark, næsten ved verdens ende.

VERDENS ENDE stikker op af havet små hundrede meter uden for Chris-
tiansø. En klippe der knap er stor nok til at man kan stå på den. Fra den 
strækker havet sig ud til jordens kant, derfra kan man kun vende tilbage, 
ikke komme længere væk.  

ErtholmeneEn aftentur

intermezzo

Kaffen bæres ind på bordet. Lissy sidder og ser skiftevis i retning af Eriks 
båd og døren. Som om hun forventer at Erik kan træde ind når som 
helst. Sorgen skal hænge i stuen, indtil de beslutter sig for at gå en tur. 
Først over broen, dernæst forbi kroen. Her skifter du til fortælledelen.

fortælling

Fortællingen begynder hjemme hos Erik og Lissy på Frederiksø, og ud-
spilles sekvensielt. Det er ved at blive sent. Erik skal ud at sejle dagen efter, 
og er taget ned på kroen, for at få sig en øl med de andre øboer. Mette, 
Jespers nye kæreste, er på besøg for første gang fra efterskolen.

1. Lad Lissy beskrive frygten, bekymringen for at Erik ikke er frisk nok til at 
sejle dagen efer. Lad Lissy beskrive sine følelser og tanker. Når hun er fær-
dig, lader du hende sende Jesper og Mette ned til kroen for at hente Erik.

2. Skift fortællersynsvinkel til Jesper. Lad ham beskrive hvor pinligt det 
er at hente Erik nede på kroen. Hvad tænker Mette? Jesper skal under-
strege, at han er glad for Mette. End elemetet med karakterrollespil, hvor 
Jesper giver udtryk for dette på vej ned mod kroen.

3. Skift synsvinkel igen. Lad Mette fortælle om øen. Er det, hvad hun 
havde forestillet sig? Lad hende fortælle om, hvad hun tænker om 
Jesper.

4. Skift til alm. rollespil. Erik er nede på kroen. Der bliver spillet Yatsy. Han 
er i godt humør, men ikke fuld. Han er glad for, at Jesper har fundet en 
sød pige. Hvis Mette har udtrykt tvivl omkring Jesper, er Eriks primære 
rolle at sørge for, at hun bliver overbevist om, at Jesper er den rigtige 
for hende. Vis hende den menneskelige varme fra øen. Erik skal gøre 
Jespers pinlighed overfor ham til skamme.
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intermezzo

Jesper og Mette står i køkennet. Beskriv det. De brygger kaffe,  fæstn 
dig på cirklerne, dampen. Lav en fed overgang til din fortælling. Fokuser 
fx på den dampende kaffe og duften derfra, der blander sig med 
Mettes parfume. Varmen som stiger opad fra koppen. Det hele iblandet 
Eriks fravær.

fortælling

Dette er en fortælling du står for. Halvdelen af scenariet er nu spillet, og 
denne fortælling er ment som en opsamling på introfortællingen, hvor 
tempoet og grundtonen endnu engang bliver slået an. 

Der er noget skæbneironisk over at føle sorg på Ertholmene. Klipperne 
bliver opvarmet fra den første forårssol, og er treerdedele af året 
varmere end havet. Alle vinde der rammer øerne er således afkølet af 
havet, og bliver derfor kastet opad når de rammer de varme klipper, 
hvilket skaber en varmesøjle, der på dage hvor resten af landet ellers er 
indhyllet i skyer, slår hul op til solen og himmelrummet lige over Erthol-
mene. En sorg på de mindste øer i Østersøen, er derfor badet i solskin, 
der er ingen regn, intet gråvejr, ingen sympati fra den natur, der tog Erik 
væk. Ertholmene er det sted i Danmark, hvor solen skinner flest timer 
om året.

Kort over Ertholmene Varmesøjlen
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S cenariet udspiller sig i de sidste par timer op  til den ceremoni-
elle afsked med en druknet fisker, hvis lig ikke er fundet. Spillerne 
er: Sønnen til den afdøde, dennes mor og kæreste, samt faren, 

den døde fisker. Således består scenariet af rammefortælling, timerne 
op til begravelsen, afbrudt af en række flashbacks, der er de egentlig 
scener i scenariet. Faren optræder naturligvis kun i flashbackene. Ram-
mefortællingen er i det følgende mærket intermezzo og flashbacks 
ved fortælling.

Der er meningen at du skal sørge for at spillerne får fortalt det de skal. 
Du kan sagtens fortælle dem i overordnede træk hvad scenens indhold 
er, eller hvad præmisset for fortællingen er. Dette gør bare at spillerne 
bliver mere sikre på, hvad det er de skal fortælle. 

Du skal i mange fortællescener klippe frem og tilbage mellem to 
fortællinger. Her skal du være opmærksom på de naturlige skift, spill-
erne skaber. Det kan være ved øjeblikke, hvor fortællerne enten kører 
død, er på vej ud af et vildspor, eller hvor historien har nået et punkt, 
hvor det rent dramaturgisk giver mening at klippe. Ved at skifte giver 
man også spillerne tid til at tænke, og lader dem blive inspireret af 
hinandens fortællinger, hvilket er meningen, da mange af de tvedelte 
scener har parallelt indhold.

Fortællelementerne er på ingen måde standard. Enkelte har karakter 
af dialog, andre kan ligesåvel erstattes af rollespil. Det betyder ikke så 
meget, hvordan det sagte bliver sagt, sålænge det bliver sagt.

    

Elskov på Ertholmene
intermezzo

De kommer hjem til huset på Frederiksø. Maden står parat på bordet. 
De spiser. Der er rugbrød, sild og æg. Minderne om Erik er mange. 
Hvordan maden bliver indtaget er op til spillerne. Fokuser på fraværet af 
Erik ved bordet. Benyt fx den larmed stilhed og bornholmerurets tikken. 
Når scenen synes udspillet, fortsæt med fortælledelen. 

fortælling

Fortællingen falder i to dele, som der igen skal krydsklippes imellem. 
Fortælledelene er svære. De er sexscener, noget som traditionelt volder 
rollespillere problemer. Hjælp dem ved at forklare hvilke ting scenerne 
skal indeholde. Går de i stå, så spørg ind til hvad de gør, hvordan de gør 
det og hvad de føler. Lad dem ikke springe over og afslutte scenen for 
tidligt.

A. Elskov på Ertholmene. Erik og Lissy er unge. Det er før Jesper blev 
født. De svømmet ud til fugleøen for at samle æg, og være alene. Det 
er skumring. De ved godt, at det er ulovligt at samle æg, men det er 
åbenlyst at det er et påskud for at være alene med hinanden. Lad dem 
beskrive deres første hede kys på øen. Lad det være optakten til en sex-
scene. De skal fortælle om hinandens kroppe. Det er sex og kærlighed. 
Det er vigtigt at de ikke springer over det sexuelle element. Scenen 
afsluttes ved orgasmen.

B. Mette og Jesper er kommet hjem efter svømmeturen til verdens 
ende. Jespers krop lugter af hav. Erik og Lissy er taget ned på kroen for 
at mødes med de andre øboere. De er alene. Et kys der bliver til flere. 
En situation der udvikler sig. De har haft sex en gang før, og gør det for 
anden gang. Lad det være smukt, ungt og famlende.. Afslut scenen når 
de kommer.
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intro

Dette er en fortælling du står for. Den er anslaget til hele scenariet, og 
skal lægge tempoet, og grundtonen, resten af scenerne skal spille op 
imod. 

fortælling

Da Erik ikke vendte tilbage morgenen efter han tog af sted, lægger tre 
både fra havn, for at søge efter ham. De sejler direkte ud til Eriks sted, 
der hvor han altid fisker, og finder hans båd drivende i cirkler omkring 
hans bundgarn, der har sat sig i klipperne et sted dernede. Motoren 
går ikke, og som en indskydelse slukker de tre andre både også deres 
maskiner. Der bliver stille, og kun bølgeslaget mod de fire skrog høres. 
Eriks kutter er tom, Erik er væk. Bare tre sømil bag dem, østpå, ligger 
Eriks hjem. Han har sikkert set det som det sidste, før han gik under. 
En fisker hopper over i Eriks båd og tænder for trawlrullen. Den drejer 
sejt rundt, og hiver roligt garnet op. Der er ingen der siger noget, alle 
håber de det samme; at Erik kommer op med de fisk, der har sat sig i 
garnet. Han er der ikke. 
Efter det rigger de bådene sammen og trækker Eriks kutter i havn. De 
kan snart ses fra molen, og alle på øen, der er vidner til kæden af både, 
ved hvad der er sket.

Erik er borte Mod verdens ende
intermezzo

Mette og Jesper er er rejst fra København til Bornholm, og har siddet 
i en lille time i båden fra Gudhjem til Christiansø.  Gør noget ud af at 
beskrive havet, dets bølger og tankerne om faren. Du kan evt. spørge til 
Jesper hvad han føler. Supplér med Mette og hendes tanker om situa-
tionen.

Når de kommer til Christiansø, bliver de mødt af turister som kæmper 
for at komme ombord på skibet. Midt i menneskemængden skiller en 
person sig ud - Lissy, Jespers mor. Hun er mærket af sorg. Har grædt. 
Beskriv det indirekte.  

Efter gensynet går de over broen til Frederiksø. Hjem. Gør noget ud af at 
beskrive broen over til Frederiksø. Man kan se Eriks kutter fra broen. Den 
er tom. Fortsæt med fortællingen

fortælling

Det er første gang Mette er på Christiansø. Fortællingen deler sig i to. 
Du skal klippe mellem de to historier. I den ene svømmer Erik og Jes-
per om kap ud til en lille klippe ca. 100 m fra Cristiansø - Verdens ende 
- Danmarks østligste punkt. I den anden sidder de to kvinder og taler.
De to scener giver spillerne mulighed for at finde ind i deres roller.

A. Denne del udspilles som dialog. Lissy og Mette sidder på klipperne 
tilbage på Christiansø og ser på deres to mænd. De snakker om dem, 
og om hvordan de mødte hinanden. Stemningen skal være god. 

B. Erik og Jesper svømmer om kap ud til Verdens ende, som så mange 
gange før. Hvem der vinder er op til de to spillere. De skal more sig. De 
har de to kvinder, de begge vil have. Lad dem få sig en snak derude om 
kvinderne.
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Ertholmene Erik, 45 år. Død.

D et summer i din venstre arm. Summen bliver til smerte. Det 
stikker i dine ribben. Det eksploderer i det hjerte. Havet flimrer, 
lyset varmer dine hornhinder, og dine øjne løber i vand. Tårerne 

varmer din kind, mens billederne springer frem af krusningerne i van-
det, mens du læner mod rælingen…

… brylluppet på broen, hvor Lissy gav dig hendes ja,  hendes liv, og hun 
giftede sig med dig og øerne… to år senere, hvor hun føder Jesper… 
seks år senere, igen. Jesper svømmer for første gang uden du holder 
ham, sammen svømmer i til Verdens Ende, i roligt tempo lader du ham 
vinde kapløbet… ni år senere, igen, Jesper kommer hjem fra efterskolen 
på sommerferie, med sig har han Mette. Du genkender Lissy i hende, 
du genkender kærligheden i din søns øjne, du elsker hende, du elsker 
dem, du sørger for at alle på øerne tager i mod dem, som en del af dem 
selv…

Nu roligt…

… du se øerne. Christiansø, Fugleøen, og din fødeø, Frederiksø. Der er 
hul i skyerne over Ertholmene, solen skinner. Du er til bal på Månen, du 
danser med Lissy for første gang. Du er ude på Fugleøen i måneskin, 
hvor du stjæler æg. Du ringmærker en fugl, der er fanget i nettene på 
Christiansø. Du lever på klipperne i Østersøen, du lever og fisker og er 
lykkelig, ved Verdens Ende. 

Det sidste du mærker er vandet, da du falder ud over rælingen. Det 
sortner, det eksploderer engang mere i dit hjerte. De finder din båd 
dagen efter, men dig, dit lig, finder de aldrig. Du er der kun i minderne. 
    

ERTHOLMENE hedder tre øer, tyve kilometer uden for den born-
holmske kyst. Knap synlige i kimingen på solskinsdage, er det 
Kongeriget Danmarks yderste fæstning, der anes. Forbindelsen 

holdes i live af den gamle postbåd fra Svaneke. Hundrede og syv ind-
bygger indtil scenariestart, Østersøens ånd, to sildemarinaderier, Månen 
og Verdens Ende. Fredede fugle, hvidkalkede hytter, broen, der strækker 
sig mellem Christiansø og Frederiksø.

CHRISTIANSØ og FREDERIKSØ er de to beboede øer. Gaden er centrum for 
livet iblandt indbyggerne. Gaden er det eneste brolagte stykke mellem 
to gule barakker. Gaden ligger på Christiansø. Der bor langt de fleste. 
Enkelte har dog deres hjem i de små fiskerhytter, der er spredt ud over 
Frederiksø.

I en af disse bor vores personer, om hvilke fortællingen spinder sig. 
Hvidkalkede vægge både udenfor og indenfor. To rum og et lille køk-
ken. Møbler af bejdset træ, slagbænke og støbejernsrammer i de små 
vinduer. Udsigt over fugleøen.

FUGLEØEN ligger sydøst for Frederiksø, og er af næsten samme stør-
relse. Dér lever dykænder, hættemåger, spurve, og andre havfugle kun 
ornitologer kender navnet på. Adgang til øen kan man kun få af Erthol-
menes øverst myndighed, politimesteren, og det kun i forbindelse med 
et gyldigt ærinde. Andre må nøjes med udsigten fra Månen.

MÅNEN er det gamle krudtkammer, der i dag er museum for øen. Men for 
beboerne er det vigtigere, at det er der, man holder bal. Der er bal på 
Månen, for de inviterede, der er bal på Månen for dem der skal opleve 
natten på det fredeligste sted i Danmark, næsten ved verdens ende.

VERDENS ENDE stikker op af havet små hundrede meter uden for Chris-
tiansø. En klippe der knap er stor nok til at man kan stå på den. Fra den 
strækker havet sig ud til jordens kant, derfra kan man kun vende tilbage, 
ikke komme længere væk.  



Mette, 23 år.Ertholmene

Ertholmene er dit andet hjem, og har været det siden du mødte 
Jesper på efterskolen, hvor I blev kærester. Ligesom din kærlighed 
til Jesper er vokset med tiden, ud af barndomme og ind voksen-

livet, er din kærlighed til øerne også blomstret. Fra du første gang svøm-
mede med Jesper til Verdens Ende, og lå på det lille skær i solen, vidste 
du at du ville være sammen med ham fra da af. 
Nu mens postbåden nærmer sig Christiansø, ser du dem i et andet lys. 
Solen skinner, men der hviler en skygge over havnen, hvor I skal mødes 
med Jespers mor, Lissy. Det er fraværet af Jespers far, Erik, der er skyg-
gen. I er kommet for at sige farvel, men det er ikke en begravelse, der 
er ikke noget lig. De fandt kun den tomme enmandskutter, fra da af var 
han væk.

Det plejer at være ballet på Månen du glæder dig til, dansen og fuld-
skaben, friheden midt i ingenting. Det plejer at være vandet og fuglene, 
du glæder dig til. Gåturene rundt om Christiansø og Frederiksø, den lille 
time, hvor øernes foranderlig viser sig for hvert skridt. Først kanonerne 
lige efter Gaden, så skoven og Stranden, den flade klippe. Hele vejen 
rundt til fuglenettene, før udsigten til Fugleøen kommer, og du går 
over broen til Frederiksø. Nu er det afskeden der har bragt der dertil. 
Afskeden med ham der altid havde sit hjem åbent for dig. Ham der, 
sammen med Lissy, sørgede for at alle på øerne tog godt i mod dig. 
Ham der sørgede for at du lærte øerne at kende.

Du holder Jesper i hånden, imens postbåden krænger over mod styr-
bord og smider farten på vej ind i havnen. Du ser op på fyret, udsætter 
blikket på molen, men da du kigger, står Lissy der, klædt i sort, alene. 
Turisterne står i ærbødig afstand til hende. Hun venter på dig og Jesper. 
Venter så i kan sige farvel sammen.

ERTHOLMENE hedder tre øer, tyve kilometer uden for den born-
holmske kyst. Knap synlige i kimingen på solskinsdage, er det 
Kongeriget Danmarks yderste fæstning, der anes. Forbindelsen 

holdes i live af den gamle postbåd fra Svaneke. Hundrede og syv ind-
bygger indtil scenariestart, Østersøens ånd, to sildemarinaderier, Månen 
og Verdens Ende. Fredede fugle, hvidkalkede hytter, broen, der strækker 
sig mellem Christiansø og Frederiksø.

CHRISTIANSØ og FREDERIKSØ er de to beboede øer. Gaden er centrum for 
livet iblandt indbyggerne. Gaden er det eneste brolagte stykke mellem 
to gule barakker. Gaden ligger på Christiansø. Der bor langt de fleste. 
Enkelte har dog deres hjem i de små fiskerhytter, der er spredt ud over 
Frederiksø.

I en af disse bor vores personer, om hvilke fortællingen spinder sig. 
Hvidkalkede vægge både udenfor og indenfor. To rum og et lille køk-
ken. Møbler af bejdset træ, slagbænke og støbejernsrammer i de små 
vinduer. Udsigt over fugleøen.

FUGLEØEN ligger sydøst for Frederiksø, og er af næsten samme stør-
relse. Dér lever dykænder, hættemåger, spurve, og andre havfugle kun 
ornitologer kender navnet på. Adgang til øen kan man kun få af Erthol-
menes øverst myndighed, politimesteren, og det kun i forbindelse med 
et gyldigt ærinde. Andre må nøjes med udsigten fra Månen.

MÅNEN er det gamle krudtkammer, der i dag er museum for øen. Men for 
beboerne er det vigtigere, at det er der, man holder bal. Der er bal på 
Månen, for de inviterede, der er bal på Månen for dem der skal opleve 
natten på det fredeligste sted i Danmark, næsten ved verdens ende.

VERDENS ENDE stikker op af havet små hundrede meter uden for Chris-
tiansø. En klippe der knap er stor nok til at man kan stå på den. Fra den 
strækker havet sig ud til jordens kant, derfra kan man kun vende tilbage, 
ikke komme længere væk.  



Ertholmene Lissy, 47 år. Enke

Du er enken, der sidder tilbage i paradiset. Enken der med ét mistede 
sin uskyld, da de andre fiskere, for fire dage siden, fandt din mands båd, 
Eriks båd, drivende tre sømil fra jeres hjem. Tom. Nu sidder du alene 
tilbage i jeres hjem på Frederiksø, uden et lig at begrave. Du har håbet 
på at han ville drive i land, og i går nat var vinden rigtig, men i morges 
var der intet på kysten. Enten er han drevet forbi, østpå, eller også er han 
blevet trukket ned. 

Du blev gift ind på øen. Du mødte Erik en sommer, hvor du var til bal på 
Månen sammen med din klasse. Han var ung og stærk. I skrev sammen i 
flere måneder, indtil han kom og ville giftes. Han greb det gammeldags 
an, og spurgte din far før han spurgte dig. Du blev gift med øen, havet 
og den lille enmandskutter, den dag på broen mellem Frederiksø og 
Christiansø for toogtyve år siden. Du blev gift et lille landskab du lang-
somt lærte at kende, langsomt lærte at elske, fra Fugleøen til Verdens 
Ende. 

To år efter fik I Jesper. Det er ham du venter på nu. Ham og hans 
kæreste Mette. Det er dem du skal dele sorgen med, frem til aften hvor I 
vil afholde en lille ceremoni på badebroen. Du kan kun smide blomster 
i havet, der tog din mand. Blomstre for toogtyve års ægteskab, blomster 
for toogtyve års liv. Hvor mange år kommer sorgen til at vare?

ERTHOLMENE hedder tre øer, tyve kilometer uden for den born-
holmske kyst. Knap synlige i kimingen på solskinsdage, er det 
Kongeriget Danmarks yderste fæstning, der anes. Forbindelsen 

holdes i live af den gamle postbåd fra Svaneke. Hundrede og syv ind-
bygger indtil scenariestart, Østersøens ånd, to sildemarinaderier, Månen 
og Verdens Ende. Fredede fugle, hvidkalkede hytter, broen, der strækker 
sig mellem Christiansø og Frederiksø.

CHRISTIANSØ og FREDERIKSØ er de to beboede øer. Gaden er centrum for 
livet iblandt indbyggerne. Gaden er det eneste brolagte stykke mellem 
to gule barakker. Gaden ligger på Christiansø. Der bor langt de fleste. 
Enkelte har dog deres hjem i de små fiskerhytter, der er spredt ud over 
Frederiksø.

I en af disse bor vores personer, om hvilke fortællingen spinder sig. 
Hvidkalkede vægge både udenfor og indenfor. To rum og et lille køk-
ken. Møbler af bejdset træ, slagbænke og støbejernsrammer i de små 
vinduer. Udsigt over fugleøen.

FUGLEØEN ligger sydøst for Frederiksø, og er af næsten samme stør-
relse. Dér lever dykænder, hættemåger, spurve, og andre havfugle kun 
ornitologer kender navnet på. Adgang til øen kan man kun få af Erthol-
menes øverst myndighed, politimesteren, og det kun i forbindelse med 
et gyldigt ærinde. Andre må nøjes med udsigten fra Månen.

MÅNEN er det gamle krudtkammer, der i dag er museum for øen. Men for 
beboerne er det vigtigere, at det er der, man holder bal. Der er bal på 
Månen, for de inviterede, der er bal på Månen for dem der skal opleve 
natten på det fredeligste sted i Danmark, næsten ved verdens ende.

VERDENS ENDE stikker op af havet små hundrede meter uden for Chris-
tiansø. En klippe der knap er stor nok til at man kan stå på den. Fra den 
strækker havet sig ud til jordens kant, derfra kan man kun vende tilbage, 
ikke komme længere væk.  



JesperErtholmene
Jesper, 24 år

Du er sønnen der kommer tilbage til fødeøen for at sig farvel til sin far, 
men der er ikke noget lig. Tomhed, ingen steder at kigge hen, ingen 
steder at fæste sine minder, og øen er et stort minde for dig. Det sum-
mer i din krop, og der er ikke bare postbådens motor, der gør det. Du 
kigger ud i kimingen, og Frederiksø ligger der, stille, med Christiansø og 
fyrtårnet bag sig.

Du har aldrig haft en barnepige. Når din far var ude at fiske var du sam-
men med enten din mor, eller de andre børn på øerne. Der var så godt 
som ingen farer, alle kunne svømme, og der var altid en læside at bade 
fra. Men at lege med din far, at fiske med din far, var højdepunkterne. 
Det var din far, der lærte dig at svømme, lærte dig at pilke, lærte dig at 
trække garn, uden at det kom i skruen. Du har altid elsket ham for det. 
Det første svømmetag var også første gang, du var væk fra øerne. Kun 
et par meter fra badebroen, men du var fri. Det var din far der viste dig 
vejen, både rundt på klipperne, og i resten af verden, fra efterskolen til 
den ingeniøruddannelse du afslutter næste år. Alt kommer fra din far, alt 
kommer fra øerne, minderne, din barndom.

Du holder din kæreste Mette i hånden mens postbåden krænger sig 
rundt om molen, smider farten og langsomt sejler ind i havnen mel-
lem de to øer. Siden du mødte hende, har hun været en del af dit liv, og 
på den måde en del af øen. Fra i kyssede på efterskolen har hun været 
med herover, på alle ferierne. Hun kende øen næsten lige så godt som 
dig. 

Din mor står på molen. Du skal hilse, før du kan sige farvel.

ERTHOLMENE hedder tre øer, tyve kilometer uden for den born-
holmske kyst. Knap synlige i kimingen på solskinsdage, er det 
Kongeriget Danmarks yderste fæstning, der anes. Forbindelsen 

holdes i live af den gamle postbåd fra Svaneke. Hundrede og syv ind-
bygger indtil scenariestart, Østersøens ånd, to sildemarinaderier, Månen 
og Verdens Ende. Fredede fugle, hvidkalkede hytter, broen, der strækker 
sig mellem Christiansø og Frederiksø.

CHRISTIANSØ og FREDERIKSØ er de to beboede øer. Gaden er centrum for 
livet iblandt indbyggerne. Gaden er det eneste brolagte stykke mellem 
to gule barakker. Gaden ligger på Christiansø. Der bor langt de fleste. 
Enkelte har dog deres hjem i de små fiskerhytter, der er spredt ud over 
Frederiksø.

I en af disse bor vores personer, om hvilke fortællingen spinder sig. 
Hvidkalkede vægge både udenfor og indenfor. To rum og et lille køk-
ken. Møbler af bejdset træ, slagbænke og støbejernsrammer i de små 
vinduer. Udsigt over fugleøen.

FUGLEØEN ligger sydøst for Frederiksø, og er af næsten samme stør-
relse. Dér lever dykænder, hættemåger, spurve, og andre havfugle kun 
ornitologer kender navnet på. Adgang til øen kan man kun få af Erthol-
menes øverst myndighed, politimesteren, og det kun i forbindelse med 
et gyldigt ærinde. Andre må nøjes med udsigten fra Månen.

MÅNEN er det gamle krudtkammer, der i dag er museum for øen. Men for 
beboerne er det vigtigere, at det er der, man holder bal. Der er bal på 
Månen, for de inviterede, der er bal på Månen for dem der skal opleve 
natten på det fredeligste sted i Danmark, næsten ved verdens ende.

VERDENS ENDE stikker op af havet små hundrede meter uden for Chris-
tiansø. En klippe der knap er stor nok til at man kan stå på den. Fra den 
strækker havet sig ud til jordens kant, derfra kan man kun vende tilbage, 
ikke komme længere væk.  


