
Samtaler
Lyt til hvad jeg mener, ikke hvad jeg siger!



Samtaler… er et rollespilsscenarie uden spilleder. Alt indhold har baggrund i mit eget liv. 
Personerne er opbyggede af fragmenter fra flere virkelige personer, også mig selv. Rol-
lerne er Tobias, 34 år, er en sygemeldt akademiker, Jonas, 37 år, arbejder som personlig 
assistent, og Anders, 26 år, er telefonsælger.

Oversigt
Tre venner sidder på en café i en lille universitetsby. De taler om dagens diskussions-
emne: hvorhvidt man bør genindføre forberedende kurser i filosofi på landets univer-
sitet. Under overfladen drejer det sig dog om helt andre ting. De tre venner befinder 
sig i forskellige slags kriser i livet. Alle er single. Dette spil under overfladen udtrykkes 
gennem monologer som representerer deres indre tanker.

Forberedelser (ca 20 minutter)
1) Læs scenarieteksten
2) Læs rollerne, vælg emne og udfyld huller i rollerne som du selv synes
3) Præsentér rollerne ordentligt for hinanden så I kender hinanden

Scenariet (ca 40 minutter)
Sæt et æggeur på 40 minutter. 

Scenariet drejer sig om tre venner som plejer mødes på det samme café første søndagen 
hver måned for at diskutere. Sommetider tager de et aktuelt tema op, som fx homoæg-
teskab eller muhammedtegningerne, og ind i mellem tager de et klassiskt tema som fx 
om der findes objektivt god litteratur. En er ansvarlig hver måned for at vælge diskus-
sionsemne.

Denne søndag kan de diskutere to forskellige ting: Som spillere skal I vælge et af dem. 
Emnerne er A) Lesbisk insemination eller B) Aktiv dødshjælp.

Tekst & idé:  Per Wetterstrand
Idé & layout:  Tobias Wrigstad
Tak til:  Olle Jonsson & Frederik Berg Olsen
Spillere:  3
Spilledere:  inga
Spiltid:  ca 1 time
Internettet:  jeepen.org/games/samtal
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Det der skal diskuteres er således:

 A) Hvordan motiveres en beslutning om at tillade Lesbisk insemination, og bidrager 
lesbisk insemination til et bedre samfund?

 B) På hvilket grundlag kan man tillade aktiv dødshjælp, og hvilke konsekvenser for rets-
sikkerheden har aktiv dødshjælp?

Efter ca 25 minutter får Johan et SMS, som han læser op. Efter 5 minutter mere får også 
Tobias et. SMS-teksterne ligger i kuverter som Anders’ spiller deler ud når hun eller han 
synes det er passende.

Monologer
Hver person kan hvornår som helst stille sig op og holde en monolog og beskrive hans 
indre tanker. Dette er en meget vigtig del af scenariet. Der findes flere personlige ting, 
som er vigtigere at tale om end det aktuelle diskussionsemne.

Når en spiller stiller sig op for at gennemføre en monolog fryser samtaletn mellem de tre 
i caféet. Monologerne afsluttes med, at personen sætter sig ned igen, og samtalen genop-
tages hvor det stoppede.

Monologerne er en slags metasamtale. Det er muligt at reagere på en monolog med en 
anden monolog. På den måde bliver det virkelig til en metasamtale.

Regler

Før SMSene kommer må rollerne ikke tale om 
sine virkelige problemer andet en gennem mono-
logerne.

Scenariot starter

De tre venner kommer samtidig til caféen. Tobias, 
som er ansvarlig for dagens emne starter samta-
len.

Scenariot slutar

Scenariet er slut når æggetimeren ringer. Tobias 
skal nå toget. Den sidste replik afslutter scenariet:
- ”Jeg er nødt til at gå til toget”. 



Fælles bekendte



Mia og Magnus har været et par i snart ti år. De bor i et lille hus i Hvidovre udenfor 
København. Mia arbejder for region Sjælland med at udrede og administrere bøndernes 
EU-ansøgninger. Magnus er videnskabsjournalist på P1.

Mia er højgravid, og de er meget lykkelige sammen. Det er Johan der kender parret 
bedst. Han hjalp dem faktisk til at mødes, og blive et par for lidt mere end ni år siden.

Carro og Danne er cand.mag ved det filosofiske fakultet og bor sammen i det centrale 
Roskilde. Carro lærte Tobias at kende når de læste nogle kurser sammen. Kort derefter 
blev Caro og Danne et par. De holder kreative temafester to gange om året, som de tre 
venner kan lide at gå til.



Tobias, 34



Om dig
Tobias, 34, er født og opvokset på Sjælland. Ved 21 års alderen flyt-
tede han til Roskilde, hvor han studerede forskellige samfundsorien-
terede discipliner i syv år. Tobias har en magister i historie.

Tobias har hutlet sig gennem som lærervikar, avisuddeler og post-
bud efter der ikke var mere SU. Han bor i centrale Roskilde i en lille 
etværelses. Tobias er single og langstidssygemeldt for depression.

Livskris
Du ser bekendte flytte sammen i par, blive gift, og få børn. Du har 
ingen kæreste. Du har ikke engang en affære. Det var otte måneder 
siden, du sidst havde sex, og det var da du var fuld på en studenter-
bar med en pige du ikke husker navnet på. Du er bange for, at du 
aldrig finder en pige. Måske skulle du tage på sådan en St. Peters-
burg-rejse, og lede efter en russisk pige?

Om Anders
Anders, 26, er et sødt menneske. En meget tro ven som altid vil være 
der. Anders maniodepressiv og er nødt til at tage stærk medicin 
for at stoppe sygdommen. To gange har du oplevet Anders i hans 
maniske fase. Første gang var for fire år siden, og resulterede i at I 
blev venner. Han var meget social og kontaktsøgende. Du og Tobias 
forstod dog, at noget ikke var rigtigt. Det lykkedes jer at hjælpe ham 
ind på den psykiske skadestue. Det bandt jer tre hårdt sammen.

For en måned siden kom Anders ind i en manisk periode igen. Han 
undgik både dig og Tobias, og det eneste I ved, er at han til sidst 
kom på den psyk igen. Han er nu tilbage og fungerer normalt.

Anders er født og opvokset i Roskilde. Han har læst nogle enkelte 
kurser i filosofi og historie på universitetet. Han deler en fireværelses 
i udkanten af Roskilde med to piger, som studerer på heltid. Selv 
har Anders arbejdet  som telefonsælger for en energivirksomhed de 
sidste år.

Om Johan 
Johan, 37 år, født og opvokset i Næstved. Da Johan blev træt af den 
by efter gymnasiet flyttede han til Roskilde for at læse HTX med 
engelsk. Efter halvandet år gik det ikke mere. Studietempoet var for 
højt, eller også havde Johan måske dårlig disciplin. Johan holder sta-
dig “studiepause”, og har arbejdet som personlig assistent de sidste 
mange år.



Johan, 37



Om dig
Johan, 37 år, født og opvokset i Næstved. Da Johan blev træt af den 
by efter gymnasiet flyttede han til Roskilde for at læse HTX med 
engelsk. Efter halvandet år gik det ikke mere. Studietempoet var for 
højt, eller også havde Johan måske dårlig disciplin. Johan holder sta-
dig “studiepause”, og har arbejdet som personlig assistent de sidste 
mange år.

Livskris
Du føler mindre og mindre engagement i dem du hjælper som 
personlig assistent. Selvfølgelig er arbejdet trygt, de har brug for dig, 
og du er rigtig vant til det. Men du kan mærke, at du er begyndt at 
virkelig hade dit job. Du har let ved at blive sur og vred.

Du er begyndt at tvivle på din empatiske evner. Hvem elsker mig, og 
hvem elsker jeg egentlig?

Om Anders
Anders, 26, er et sødt menneske. En meget tro ven som altid vil være 
der. Anders maniodepressiv og er nødt til at tage stærk medicin 
for at stoppe sygdommen. To gange har du oplevet Anders i hans 
maniske fase. Første gang var for fire år siden, og resulterede i at I 
blev venner. Han var meget social og kontaktsøgende. Du og Tobias 
forstod dog, at noget ikke var rigtigt. Det lykkedes jer at hjælpe ham 
ind på den psykiske skadestue. Det bandt jer tre hårdt sammen.

For en måned siden kom Anders ind i en manisk periode igen. Han 
undgik både dig og Tobias, og det eneste I ved, er at han til sidst 
kom på den psyk igen. Han er nu tilbage og fungerer normalt.

Anders er født og opvokset i Roskilde. Han har læst nogle enkelte 
kurser i filosofi og historie på universitetet. Han deler en fireværelses 
i udkanten af Roskilde med to piger, som studerer på heltid. Selv 
har Anders arbejdet  som telefonsælger for en energivirksomhed de 
sidste år.

Om Tobias
Tobias, 34, er født og opvokset på Sjælland. Ved 21 års alderen flyt-
tede han til Roskilde, hvor han studerede forskellige samfundsorien-
terede discipliner i syv år. Tobias har en magister i historie.

Tobias har hutlet sig gennem som lærervikar, avisuddeler og post-
bud efter der ikke var mere SU. Han bor i centrale Roskilde i en lille 
etværelses. Tobias er single og langstidssygemeldt for depression.



Anders, 26



Om dig
Anders, 26, er født og opvokset i Roskilde. Han har læst nogle 
enkelte kurser i filosofi og historie på universitetet. Det var der han 
lærte Tobias og Johan at kende. Han deler en fireværelses i udkanten 
af Roskilde med to piger der studerer på heltid. Selv har Anders 
arbejdet som telefonsælger for en energivirksomhed de sidste år.

Livskris
Anders er bipolær, dvs maniodepressiv. Han tager medicin for at 
holde sig væk fra toppene og dalene. Doserne er blevet højere og 
højere de sidste år, for at stoppe sygdommen.

Ofte føler han, at han bare skal droppe tabletterne, og leve som den 
han er. Et par måneder siden gjorde han det virkelig. Det resulterede 
i, at han blev mere og mere manisk. Han blev social, som aldrig før 
og fordoblede sit månedlige salg på arbejdet. Han indledte også en 
relation med en intelligent studine i hans egen alder. Endelig blev 
den maniske fase så intensiv, at han tabte grebet om virkeligheden. 
Han syntes at træerne i parken talte med ham. Han skræmte pigen, 
han havde indledt en relation med væk med sin mere og mere 
ekstreme adfærd. Han dukkede op på jobbet mere og mere ure-
gelmæssigt, og blev til en plage for både kunder og kollegaer med 
sin konstante, usammenhængende snak. For tre uger siden blev 
han indlagt han på psyk igen. Han har været hjemme fra psyk nogle 
dage, og tager nu igen sin medicin som han plejede.

Om Tobias och Johan
Tobias og Johan er to meget gode venner. Han lærte dem at kende 
for fire år siden, da Anders kom i en manisk fase. De forstod, hvad 
det drejede sig om, og hjalp ham at få akut hjælp og blive indlagt. 
Denne gang har han undgået sine to venner, da han blev manisk 
igen. Han viste at, de ville prøve at få ham indlagt. Han føler stor 
skam over at han har undgået dem. De ville have reddet ham fra at 
volde al den ødelæggelse, han nu skabt.

Tobias, 34, er født og opvokset på Sjælland. Ved 21 års alderen flyt-
tede han til Roskilde, hvor han studerede forskellige samfundsorien-
terede discipliner i syv år. Tobias har en magister i historie.

Tobias har hutlet sig gennem som lærervikar, avisuddeler og post-
bud efter der ikke var mere SU. Han bor i centrale Roskilde i en lille 
etværelses. Tobias er single og langstidssygemeldt for depression.

Johan, 37 år, født og opvokset i Næstved. Da Johan blev træt af den 
by efter gymnasiet flyttede han til Roskilde for at læse HTX med 
engelsk. Efter halvandet år gik det ikke mere. Studietempoet var for 
højt, eller også havde Johan måske dårlig disciplin. Johan holder sta-
dig “studiepause”, og har arbejdet som personlig assistent de sidste 
mange år.



Sms # 1 (fra Mia til Johan)
Hej, Vi håber alt er godt med dig i Roskil-
de. Jeg og Magnus har haft det hårdt det 
sidste. Du ved jo, at jeg var gravid. Jeg 
aborterede desværre i niende måned. Jeg og 
Magnus vil blive her på hospitalet i Køben-
havn nogen dage.
Hils Tobbe og Anders.

Sms # 2 (Carro til Tobias)
Hej.
Jag ska försöka ringa dig senare. Vill bara 
berätta att Danne har en hjärntumör. Läkarna 
vet inte riktigt hur illa det är, men det är 
ju en av de värsta cancerformerna. 
Kram 

Att klippas ut och läggas i kuvert med påskriften från Mia till Johan 
och från Carro till Tobias


