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Tak til: 

Kristoffer Rudkjær og Tobias Bindslet for gode råd; til Thais Munk m.fl. for blindtest; til alle dem jeg har snakket med 

om scenariet gennem tiden; og til alle forfatterne af de scenarier jeg har spillet gennem tiden. 

 

Kort om forfatteren: 

Jeg er 23 år, har en bachelor i sociologi og studerer Udvikling og Internationale Relationer på 8. Semester på Aalborg 

Universitet. 

Da jeg var 7 år begyndte jeg at spille rollespil på fritidshjemmet. Jeg deltog på Fastaval første gang i 2003 og siden da 

har jeg været med hvert år. De sidste 4 år har jeg deltaget som spilleder og har i flere år haft overvejet at skrive et 

scenarie, men indtil i år er det blevet ved tanken. Kat er mit debutscenarie som forfatter og jeg håber at spillerne vil få 

en rigtig god spil-oplevelse. 



  

  

3 

Indledning: 

Du kender det sikkert. Der er et eller andet i dit liv, du gerne vil ændre på. Du ville gerne klare dig 

bedre på arbejdet. Du ville gerne have mere held i kærlighed. Du ville gerne være rigere. 

Ville det ikke være skønt, hvis alle dine ønsker gik i opfyldelse – at du fik alt det du efterstræbte? 

Hvis du fik alt hvad du ønskede dig, ville du være lykkelig, ik? Intet mere at ønske – intet mere at 

stræbe efter… det må være lykken… 

Spørgsmålet er, om når du får det vi ønsker, at det virkelig er som du havde håbet? Ved vi 

mennesker virkelig hvad vi ønsker? 

”Kat” er scenariet, hvor spillerne får mulighed for at se deres karakter i to udgaver: en, hvor tingene 

går, som de har håbet og en, hvor situationen ser håbløs ud. Vejen skulle være banet for lykken for 

den ene og ulykkelighed for den anden. Men ender det nødvendigvis sådan? Udfaldet er afhængigt 

af, hvad spillerne gør det til. Sådan er det med så meget – man kan få foræret alt og være dybt 

ulykkelig og man kan være lykkelig for den lille smule man har. 
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Kort om scenariet 

”Kat” er et absurd drama, der spilles som et systemløst semi-live scenarie. Spillerne samarbejder for 

at skabe en god historie – et samarbejde spil-personerne imellem og et samarbejde om 

spilpersonerne. 

Scenariet handler om 3 unge mennesker, deres liv, ønsker, kærlighed og dødelighed. Astrid lider af 

uhelbredelig lymfekræft og er indstillet på, at hun kun har få år tilbage at leve i og ønsker at få det 

bedste ud af det. Hendes kæreste, Henrik læser medicin. Han og hans bedste ven, strålingsfysikeren 

Filip, har indstillet sig på at bekæmpe kræften og benytter en stor del af deres fritid på, at lave 

strålingsforsøg på Filips kat, Schrödinger. De 3 hovedroller deles mellem de 6 spillere, således at de 

er 2 om hver rolle. Fokus er på de 3 hovedroller, men hvis det i scener er nødvendigt med en birolle, 

kan disse opdigtes – så længe disse ikke stjæler fokus fra hovedpersonerne. 

Scenariet er delt i 3 akter: ”fortid”, ”nutid” og ”fremtid”. I alle akterne er der en opdeling mellem 

scenerne, der kan gøres tydeligere ved en opdeling af spillokalet i 2 scener.  

I 1. akt lærer vi hovedpersonerne at kende. I forhold til rolle-beskrivelserne er der her fokus på spil-

personernes fortid. Til at starte med sætter hhv. Astrid(erne), Filip(erne) og Henrik(erne) scener for 

deres rolle en efter en og fremstiller deres rolle. Nogle af de senere scener i 1. akt, er 

hovedpersonernes møde og når de får nyheden om Astrids sygdom. Idet at akten foregår i fortiden i 

forhold til historien, kan den person, der sætter scenen meget vel være fortæller, der kigger tilbage 

på begivenheden. 

2. akt er nutiden i forhold til spillet, hvor vi får præsenteret spil-personerne i deres dagligdag. Dette 

kunne bl.a. være Astrids kamp mod sygdommen, Henrik og Filips søgning efter en kur eller til 

middag hjemme hos hovedpersonerne. 

Imellem 2. og 3. akt sker der en opdeling i 2 dimensioner; Dimension A, hvor forsøget på at finde 

en kur mislykkes og dimension B, hvor kuren virker. I 3. akt fungerer opdelingen i lokalet som en 

opdeling mellem de 2 dimensioner. Til at sørge for et samspil mellem de 2 dimensioner er der en 

række virkemidler, der vil blive forklaret senere. 
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Genre: 

Kat er et semi-live scenarie, men idet semi-live er en bred definition, hvor nogle ligger tæt på live 

og andre har mere til fælles med bordrollespil, er en specifikation på sin plads.  

Det vigtigste for scenariet er, at alle spillerne får en god oplevelse og får skabt en god historie i 

fællesskab. Det er også godt, hvis spillerne får levet sig ind i rollerne, da dette ofte medvirker til, at 

gøre fortællingen bedre. For at gøre det nemmere, at få skabt en godt fortælling er der lavet nogle 

rammer for spillet, men disse skal fortolkes løst, så det ikke bliver hæmmende for spil-forløbet. 

 

Inspiration: 

Der er en række forskellige ting, der har givet inspiration til scenariet. 

I løbet af mange år som rollespiller, vil der altid være nogle scenarier, der inspirerer en. Til dette 

scenarie har jeg fået en del inspiration fra Jeep-form, uden at holde mig fuldstændigt til alle 

kriterierne. Selve inspirationen til, at lade spillerne deles om roller kom for et par år siden, da jeg 

var spilleder på ”Några föds, några dör” af Martin Brodén og Tobias Wrigstad, som var et rigtig 

godt scenarie. Her deltes spillerne om 16 roller. Jeg ville dog gerne lære rollerne bedre at kende og 

kom derfor til at tænke på om det ville kunne fungere med færre roller. Jeg kom frem til, at det 

kunne man godt hvis man sørgede for at opdele scenerne på fornuftig vis. 

Endnu en inspiration var det teoretiske fysik-eksperiment ”Schrödingers kat”, der kort fortalt er et 

paradoks, at en kat under visse omstændigheder burde kunne være levende og død på samme tid i 

teorien (i praksis er dette dog tvivlsomt). Historien er et forsøg på, at overføre dette eksperiment til 

mennesker. Dette ledte mig til at ville have færre roller end spillere og få spillerne til at samarbejde 

om rollerne. Selv før opsplitningen i historien er rolledeling en mulighed – det kan være med til at 

klargøre elementer i historien og vise kontraster.  
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Kort præsentation af spil-personerne: 

Dette er en kort gennemgang af hovedpersonerne. Bagerst i dokumentet findes spil-personerne som 

handouts til spillerne. 

Henrik 

Henrik er 28årig PhD-stipendiat i medicin. Han bor i en større lejlighed med sin kæreste, Astrid, 

som han har kommet sammen med siden gymnasietiden. 

Hans far og farfar er læger og hans mor er molekylærbiolog, så de har fra hans tidlige barndom 

opflasket ham med, at han skulle gøre karriere indenfor medicin. Da han var 6 år fik han sit første 

mikroskop og til sin 7års fødselsdag fik han et kemi set.  

Faderen har altid lagt pres på ham, for at han skal klare sig godt i skolen. Derfor har Henrik altid 

gået meget op i at være den bedste i klassen. 

Siden gymnasietiden har Henriks bedste ven været Filip. Selvom de kommer fra meget forskellige 

baggrunde, er de altid kommet godt ud af det med hinanden. De mødtes i 1.g, hvor de startede i 

samme klasse. I begyndelsen irriterede det Henrik, at Filip klarede sig bedre end han gjorde, men 

netop derfor respekterede Henrik ham. Da de gik i 2.g var det Filip, der introducerede Henrik for 

1.g’eren Astrid. Henrik faldt straks for Astrid, der dog først var afvisende overfor ham. Efter et par 

måneder, da Henrik var lige ved at give op, endte hun dog med at give efter for hans tilnærmelser. 

Siden Astrid for et par år siden fik at vide, at hun havde uhelbredelig lymfekræft, har Henrik 

dedikeret sit liv til at finde en kur. Han spurgte Filip, der er strålefysiker, om hjælp og Filip tøvede 

ikke med at sige ”ja”. De tilbringer en stor del af hver dag i et laboratorium i en kælder, de har lejet, 

hvor de laver strålingsforsøg på Filips kat, Schrödinger. 

 

Filip 

Filip er 28år og PhD-stipendient i strålingsfysik. Han bor i en lille lejlighed med sin kat, 

Schrödinger. 

Filip har altid været en bogorm – lige siden han lærte at læse som 3årig. I folkeskolen var Filip set 

som en nørd og havde ikke mange venner. Han udviklede sig derfor til at være meget introvert og 

genert. Han begravede sig i bøgerne og virkede ikke rigtig til at have andre passioner. Hans familie 

forsøgte at presse ham til at være mere social. Det var dog først i gymnasietiden, at Filip begyndte 
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at opbygge en vennekreds. 

Da han først mødte Henrik i gymnasiet opfattede han Henrik som fjendtlig, men da de først lærte 

hinanden at kende, blev de hurtigt venner. 

Til en fredagsbar, da han gik i 2.g, mødte han Astrid, der på det tidspunkt gik i 1.g. De faldt hurtigt i 

snak og aftalte at mødes efter. Filip faldt for hende med det samme – hun var klog, hun var smuk og 

hun kunne være med på hans lidt nørdede humor. I løbet af de næste par uger udviklede det sig til 

følelser. Han ville gerne fortælle hende hvad han følte, men hver gang han forsøgte blev han grebet 

af angst for, at hun ville afvise ham. Han introducerede hende for sin ven Henrik, som var mere 

udadvendt og bestemt ikke holdt sig tilbage overfor Astrid. Til at starte med så det ikke ud til at 

Astrid brød sig særlig meget om Henrik, men med tiden endte det med at hun gav efter for ham. 

Filip har ofte fortrudt, at han aldrig har fået fortalt Astrid hvordan han føler – men man ønsker vel at 

ens venner er lykkelige, ik? 

Da Astrid fik konstateret uhelbredelig lymfekræft og Henrik ville have hjælp til at finde en kur, 

tøvede Filip ikke med at tilbyde sin hjælp. De mødes ofte i et lejet kælderrum, som de har gjort til et 

laboratorium, hvor de laver strålingsforsøg på Filips kat, Schrödinger. 

 

Astrid 

Astrid er 27år. Hun har studeret filosofi og kunsthistorie og forsøger at finde et job. Hun arbejder 

som lærervikar ved en folkeskole og maler i sin fritid. På nuværende tidspunkt bor hun i en stor 

lejlighed med gymnasiekæresten, Henrik.  

Astrids far var forfatter og moderen kunstner. Da Astrid var 10 år døde moderen af kræft. Astrid 

begyndte selv at male, for at mindes sin mor. 

I gymnasietiden mødte hun den et år ældre Filip til en fredagsbar. De faldt i snak og Astrid kunne 

lide Filip med det samme. Filip var en sød og stille fyr, meget genert og med en lidt nørdet humor, 

men hun kunne mærke at han var et godt menneske. Hun blev ret vild med Filip og forsøgte at vise 

ham det, men det var som om han ikke opfattede det. Efter mange forsøg gav hun op og tænkte, at 

det aldrig bliver til noget – måske var han ikke interesseret. 

Da Filip introducerede Astrid for vennen Henrik, tænkte Astrid, at Henrik var den mest arrogante og 

egocentriske person, hun nogensinde havde mødt. For Filips skyld valgte hun dog at lære Henrik at 
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kende. Efter noget tid, fandt hun ud af at Henrik også havde sine gode sider. Hun tøvede meget med 

at give efter for hans tilnærmelser, idet at hun stadig håbede på, at Filip gengældte hendes følelser, 

men efter noget tid, besluttede hun sig for, at give Henrik chancen. 

Da Astrid blev ramt af kræft, væltede minder om hendes mor frem. Selvom hun håber på, at Henrik 

og Filips forsøg på, at finde en kur virker, er hun meget skeptisk. Hun forsøger at acceptere, at hun 

sandsynligvis ikke kommer til at overleve og vil egentlig helst have, at den sidste tid vil blive en 

lykkelig tid. Hun forsøger at holde humøret højt, for at ikke overføre sin sorg til andre. 
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Spillederens rolle 

Ved scenariets start står spillederen for opvarmning, præsenterer scenariet og fordeler rollerne. 

Når rollerne er fordelt tager spil-lederen spillerne ud i hold for at snakke med dem, om deres rolle 

og hvordan de hver især forstår rollen. 

Inden hver akt præsenterer spillederen akten. Til dette kan beskrivelserne i afsnittene om akterne 

være en hjælp. Spillederen kan også starte med, at indtegne tidslinjen over akterne på tavlen (side 

12).  

Spillederens rolle er primært, at sørge for at spillet kører flydende, med så lidt indgriben som 

muligt. Hvis spillerne har ideer til scener, bør spillederen lade det være op til spillerne, at sætte 

scenerne – hvis ikke spillerne har ideer, er det op til spillederen, at sætte scener.  

Derudover er det spillederens rolle, at klippe mellem de 2 scener. Her kan det være en udfordring 

for spillederen, at finde ud af hvor lang tid der skal gå, før der klippes. Som hovedregel skal 

spillederen ikke klippe hvis der er opstået en god dynamik spillerne imellem, men der er naturligvis 

undtagelser. Hvis der er en oplagt mulighed for, at skabe en god kontrast scenerne imellem (dette 

kan eks. være ved brug af virkemidler som ønsketænkning) er det en god idé at klippe. Derudover 

kan en scene også nå dertil, hvor scenen ikke længere kan bidrage med noget nyt til fortællingen og 

i dette tilfælde, er det også tid til at klippe. Husk at selvom man også kan få en god oplevelse af, at 

kigge på i nogle spænende scener, er spillerne der for at spille rollespil og derfor bør alle spillerne 

få en god mængde tid, hvor de er på. 

I de første to akter, kan spillerne, hvis de signalerer det, vælge at bytte ud i hvem der spiller rollen 

hvis en scene er lang. De to spillere, der deles om en rolle bør i de to første akter anses, som to dele 

af den samme person (hvor disse to dele af personligheden er blevet splittet i tredje akt og derfor 

ikke kan bytte ud med hinanden). Ombytning midt i scener er dog ikke noget der bør opfordres til 

fra spilleders side, men en mulighed der kan bruges i enkelte tilfælde. 

Hvis der skal holdes pauser, er det oplagt at holde pause imellem akterne. Her er der indlagt nogle 

naturlige pauser og der er akterne imellem en udvikling, hvor spillerne gradvist får mere og mere 

frihed, som de lærer spil-personerne bedre at kende. Derudover giver det også muligheden for, at 

spillerne kan snakke sammen om deres spil-person, hvis de har en idé om udviklingen af denne. 
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Virkemidler 

Metafortælling: 

I 1. akt kan metafortælling benyttes ved flashbacks. Den spiller der sætter scenen, kigger tilbage på 

begivenheden og fungerer som fortæller. Det er dog vigtigt at han/hun ikke taler hen over samspillet 

mellem spillerne, men nærmere giver inspiration, hvis de er ved at gå i stå. 

I 2. akt er metafortælling en mulighed til, at klargøre karakterernes indbyrdes forhold – samtidig 

med at der er en diskussion mellem to personer på den ene scene, kan der på den anden scene 

udspille sig en scene, der knytter sig til dette emne. Gennem klipning har spillederen mulighed for, 

at styrke samspillet spillerne imellem og tale til spillernes kreativitet. 

 

Kontrast: 

Når scenerne sættes op i 3. akt, er det oplagt at køre scener, der er sammenlignelige, til at vise 

kontrasten mellem de to dimensioner. Hvis der er en hændelse på den ene side, der er meget 

forskellig fra situationen i den anden dimension, er det oplagt at spillederen benytter muligheden for 

at klippe. 

 

Ønsketænkning: 

Spilleren der spiller en bestemt spil-person i den ene dimension kan sige ”jeg ville ønske at...” og så 

er det op til spilleren (evt. spillerne) i den anden dimension, at forsøge at lede deres karakters liv i 

den retning – der kan dog være situationer hvor dette ikke er muligt. For at gøre det klarere hvem 

man henvender ønsketænkningen til, kan man styre det ved at sige ”jeg”, ”du eller ”vi”. Dette 

giver mulighed for at spillerne kan komme med ideer til historiens udvikling, uden at det er 

nødvendigt at stoppe spillet. Denne funktion bør dog ikke overdrives. Ønsketænkning retter sig 

imod 3. akt. 

 

Sceneopsætning: 

For at gøre opdelingen mellem de to scener klarere, kan det være en fordel at lave en opdeling af 

spillokalet. Dette kan gøres ved at lægge en snor igennem lokalet eller hvad der ellers er at finde, 

der kan benyttes til formålet. 

Når spillerne ikke er på, kan det være fint hvis der er stole, tæt på deres scene, så de kan sidde ned. 

Tegningen nedenfor viser hvordan opdelingen af lokalet kan se ud (firkanterne symboliserer stole).  
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Forslag til opvarmning 

Opvarmningen kan have flere funktioner. I sidste ende er det spillederen, der beslutter hvilken 

opvarmning han/hun finder passende – dette er blot et forslag. 

For at dels gøre spillerne klar til at indleve sig og dels se dem an, kan opvarmningen meget 

passende være små skuespil-øvelser. Dette kan være at på skift sætte dem sammen i to grupper af 

tre personer i nogle situationer, der muliggør en kontrast og spille scenerne overfor hinanden for at 

øve virkemidlerne.  

Et eksempel kan være, en diskussion mellem tre venner i omklædningsrummet efter en 

fodboldkamp, hvor de i den ene gruppe har sejret og den anden gruppe har tabt og de diskuterer 

hvem der havde klaret det godt og hvem der havde kvajet sig. 

Find gerne på flere eksempler og sæt dem sammen i forskellige kombinationer for at se, hvordan de 

spiller sammen i forskellige situationer. 

 

Fordeling af roller 

Alle 3 roller kræver meget af spillerne. Den rolle der er sværest, er dog Astrid. Hvis der er 

kvindelige spillere, vil jeg tale for at de spiller Astrid. Hvis der ikke er kvindelige spillere, vil jeg 

tale for at de mest modne og/eller erfarne spiller Astrid, for at mindske sandsynligheden for at 

rollen bliver overspillet. 

I løbet af de to første akter er det muligt at afprøve hvilke spillere, der har god kemi med hinanden, 

hvilket kan danne baggrund for, fordelingen i de to dimensioner i 3. akt. 
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Overblik over akterne: 

Tegningen nedenfor viser de tre akter. 

 
 

I de følgende afsnit gennemgås akternes indhold. Der står i denne forbindelse forslag til scener. 

Dette er kun forslag, hvis spillerne selv har ideer til scener, er det bedst hvis spilleder lader dem 

sætte scenen. Forslagene skal udelukkende ses som en hjælp til at sætte spillet i gang, hvis spillerne 

går i stå.  

1. akt, hvor spillerne skal lære deres rolle at kende, er mere bundet end de andre akter. Der sker en 

gradvis udvikling hen mod mere frihed til spillerne i løbet af spillet. 
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1. akt: Fortid 

I 1. akt bliver de 3 hovedpersoner præsenteret i deres forhistorie. Spil-personerne ser skiftevis 

tilbage på begivenheder i deres fortid og spillerne skiftes dermed til at være fortæller og 

scenesætter. Denne akt behøver ikke at være bundet af de begivenheder, der står beskrevet i 

beskrivelsen af spil-personer – spillerne er mere end velkomne til at selv tilføje til spil-personen, 

hvis det passer ind i rollen. Husk at det er tilbageblik og således giver det ikke mening med eks en 

scene mellem Astrid som 14årig og hendes mor, eftersom moderen døde da Astrid var 10 år. 

Forslag til scener: 

Astrids mors begravelse: 

Astrid ser tilbage på sin mors begravelse. Astrid var naturligvis trist, selvom hun som 10årig kunne 

have lidt svært ved at helt forstå hvad døden egentlig er. 

 

Filip i folkeskolen: 

Filip ser tilbage på sin tid i folkeskolen og hvordan han blev mobbet af sine klassekammerater. 

 

Henriks mikroskop: 

Henrik ser tilbage på da han fik sit første mikroskop som 6årig. Det var ikke det han havde ønsket 

sig, men hans forældre prøvede allerede dengang, at lede ham i retning af en karriere indenfor 

medicin. 

 

Det første møde: 

En eller flere af spil-personerne kigger tilbage på deres første møde i gymnasiet. Der er mulighed 

for 3 forskellige scener, mødet mellem: Filip og Henrik, Astrid og Filip, og mellem Henrik og 

Astrid. 

 

Nyheden om Astrids sygdom: 

En eller flere af spillerne ser tilbage på, da de fik nyheden om Astrids sygdom. 
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2. akt: Nutid 

Denne akt viser spil-personernes hverdag. Spillerne har i denne akt mere frihed til, at selv 

bestemme over deres rollers udvikling. 

Forslag til scener: 

Laboratoriet: 

Laboratoriet er en oplagt ramme for scener mellem Henrik og Filip. Hvordan er forholdet mellem 

de 2 venner? Kommer de godt overens? Skændes de? Snakker de om deres problemer? Snakker de 

om episoder fra deres fortid? Hvordan er magtforholdet mellem dem? Der kan være flere 

laboratoriescener med Henrik og Filip i løbet af akten. 

 

Hjemme hos Astrid og Henrik: 

Astrid og Henrik bor i en større lejlighed, hvor flere scener mellem Henrik og Astrid udspiller sig. 

Lejligheden er indrettet stilfuldt med malerier på væggene og skulpturer. Her får vi indsigt i Astrid 

og Henriks privatliv – så det er velegnet til en scene mellem de to. Flere gange inviteres Filip til 

aftensmad, så det kan også være ramme for en scene mellem alle karaktererne. Hvad snakker de 

om? Hvordan er deres indbyrdes forhold? Der kan være flere scener i lejligheden, så vi kan se 

hvordan hovedpersonernes indbyrdes forhold udvikler sig. 

 

Hjemme hos Filip: 

Filip bor i en lille lejlighed, med sin kat, Schrödinger. Lejligheden er dekoreret i bedste fysikerstil, 

der viser en klar interesse for hvordan verden og universet er skruet sammen. Han inviterer fra tid til 

anden folk hjem til sig, men det er ikke ham der holder de store middagsselskaber. Filips lejlighed 

vil være velegnet til scener med Filip og en af de andre spil-personer. 

 

På café / pub / fredagsbar…: 

Nogle gange kan en øl eller mange hjælpe med at glemme hverdagens problemer, men alkohol kan 

også have andre funktioner. Hvor caféer er bedst til stille scener, kan det gå mere vildt for sig 

steder, hvor man drikker mere – her kan konflikter mellem spil-personerne komme frem i lyset, hvis 

de får lidt for meget at drikke. 
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På restaurant: 

Nogle gange har man behov for at komme ud og spise. Det kan evt. være hovedpersonerne, men her 

kan det også være udmærket at inddrage en biperson og lade Filip gå på date (det kunne være en 

kollega, som vi evt. kunne kalde Lisbet) – evt. en dobbeltdate med Henrik og Astrid. Hvad synes de 

om Filips date? 
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3. akt: Fremtid 

Denne akt er delt i to dimensioner. A: Forsøget på at finde en kur mislykkes. B: Forsøget på at finde 

en kur lykkes. Der er her lagt op til en endnu højere grad af frihed for at spillerne selv kan 

bestemme, end i de tidligere akter. For dog at strukturere denne akt er der en række mere eller 

mindre fastlagte begivenheder, idet at det kan være svært at improvisere uden strukturer. Disse 

begivenheder er dog forholdsvist løst formulerede, så spillerne stadig har mulighed for, at 

bestemme over begivenhedernes gang. 

 

Bryllup eller brud: 

Et af omdrejningspunkterne for scenariet er trekantsdramaet mellem de 3 hovedpersoner. Hvad 

bliver resultatet? Astrid og Henrik har været sammen i lang tid, så måske gifter de sig? Hvis de ikke 

bliver gift går de fra hinanden - er dette muligheden for at Astrid og Filip ender sammen? Udfaldet 

kan sagtens være forskelligt på i de forskellige dimensioner. 

 

Splid: 

Der er konflikter, der ligger og ulmer under overfladen – mellem alle tre personer er der potentielt 

splid. En af disse konflikter kommer til overfladen og skaber et uvenskab imellem 2 af 

hovedpersonerne (for begge dimensioner – det behøver dog ikke at være den samme konflikt for 

begge). 

 

Begravelse: 

I dimension A er det sikkert, at Astrid kommer til at dø i en ung alder. Astrids begravelse er en 

oplagt afslutning på scenariet. 

Personernes skæbne er dog heller ikke sikker i dimension B. Ender denne også med en begravelse? 

Og i så fald hvem? BEMÆRK at denne dimension ikke nødvendigvis ender med en begravelse. 

 

Ud over disse, er der en række forslag til scener: 

Forslag til scener: 

Flere af rammerne for scener fra 2. akt kan genbruges her – dog frarådes flashbacks. Nogle 

yderligere forslag: 
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Reception: 

Der afholdes en reception for at fejre, at der er blevet fundet en kur. Hvordan agerer personerne? 

(Dimension B) 

 

Kunstudstilling: 

Astrid formår at få udstillet sin kunst. Hvem kommer til kunstudstillingen? (Denne scene kan passe 

til begge dimensioner). 
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Information til spillerne 

Selvom fortællingens hovedomdrejningspunkt er Astrids sygdom og Henrik og Filips jagt på en 

kur, er det mest interessante ikke hvad de gør, men hvordan det påvirker dem. Derfor er det ikke 

vigtigt at gå dybt ind i detaljer omkring forsøgene, med mindre dette er noget, der har indflydelse på 

spil-personens udvikling som person. Det vigtige er at I som spillere får indlevet jer i rollen og får 

skabt en god fortælling i fællesskab – og vigtigst af alt, at I får en god oplevelse. 

Spil-personerne er nedskrevet ud fra deres fortid og deres nutidige tilstand og ud fra dette er det op 

til jer som spillere, at fortolke rollen. Her kan I drage nytte af hinanden, idet I bliver sat sammen to 

og to om hver rolle. Før spilstart kan det være en fordel at snakke rollen grundigt igennem og hvilke 

ideer I har til fortolkningen af rollen.  

Som en yderligere hjælp til at fortolke rollen, kan I benytte sorgens 5 faser (vedhæftet scenariet: 

fornægtelse, vrede, forhandling, depression og accept), til at vurdere personens tilstand i forhold til 

den tragedie en livstruende sygdom er. Dette er en mulighed, men ikke en nødvendighed. 

I 1. og 2. akt kan I dele rollen mellem jer som det passer jer. Her er der fokus på, at lære spil-

personerne at kende, hvilket i 1. akt gøres gennem deres fortid, hvor det i 2. akt gøres gennem 

nutidige begivenheder.  

I 3. akt sker der en opsplitning af spil-personerne, på baggrund af, om det lykkes at finde en kur 

eller ej – således splittes I over i hver jeres dimension. Dette betyder ikke at samarbejdet forsvinder. 

Til at kunne fortsætte samarbejdet mellem de to dimensioner kan der benyttes et virkemiddel kaldt 

”ønsketænkning”, hvor en spiller kan sige ”jeg ville ønske at…” og rette dette ønske til en person. 

Således vil det være op til den person i den modsatte dimension, at vurdere om de kan efterkomme 

dette ønske og spille derefter. Pas dog på ikke at overdrive brugen af dette virkemiddel. 
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Sorgens 5 faser (Kuhler-Ross): 

Dette er en model over 5 faser en døende (og pårørende) går igennem: 

 

1)Fornægtelse: Absolut fornægtelse af virkeligheden, bedst illustreret af: ’Det er ikke rigtigt, de har 

begået en fejl – det sker for naboen, men ikke for mig’ 

 

2)Vrede: Udtryk vrede over situationen og specielt mod billeder på sunde eller livlige mennesker 

(unge mennesker), udtrykt som: ’ Hvorfor lige mig – hvad har JEG gjort…’ 

 

3)Forhandling: En slags indre forhandling om at vinde tid.. Udtrykt som: ’Jeg skal bare lige se mit 

barnebarn blive konfirmeret.., jeg skal bare lige have ét år til’. 

 

4)Depression: Hvor den døende erkender, at døden er uundgåeligt, og en sorgproces starter. Udtrykt 

som: ’Hvorfor skulle jeg involvere mig, jeg skal jo alligevel dø..’ 

 

5)Accept: I denne sidste fase opnår den døende en forståelse og accept af, at døden nærmer sig 

 

Dette kan fungere som et hjælpemiddel til inspiration for spillerne, i forhold til deres rollers 

udvikling. Den er især rettet imod Astrid, men kan også benyttes på Henrik og Filip. Spilpersonerne 

behøver ikke at befinde sig i samme fase. 

 

(Del gerne et par eksemplarer ud til spillerne ved spilstart – så er det op til dem selv i hvilken grad, 

hvis nogen, de har tænkt sig at inddrage det i deres rolle). 
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Astrid, 27 år: 

Badeværelset er fyldt med damp. Du kører hånden over spejlet for at kunne gøre dig klar. Blå-

grønne øjne kigger tilbage på dig i spejlet. Ansigtet der møder dig har symmetriske træk, med høje 

kindben, en smal næse og fyldige læber. Brunt bølget hår hænger på begge sider af ansigtet. På 

trods af, at den senere tid har været hård, ser kroppen stadig forholdsvis velformet ud. Det er i det 

hele taget svært at se, at kvinden i spejlet er meget syg – men det er hun. Når du ser kvinden i 

spejlet er det lige som at se gamle billeder af din mor. 

 

Barndomsminderne strømmer forbi dine øjne. Minder fra mors atelier. Du så hende male - billeder 

af mennesker. De så virkelige ud, men hun malede ikke mennesker som de så ud – hun malede deres 

indre væsen, så ind i deres sjæl. Hun sagde altid at det ydre og det materielle var ligegyldigt – at 

det var det indre der talte. Hun havde ret.  

Du vil aldrig glemme hendes begravelse. Graven var dækket til med de smukkeste blomster – 

smukke som din mor, men det var ligegyldigt. Din far, der var forfatter, holdt en tale, hvor han 

fortalte om deres liv sammen og hvor vigtigt det havde været for din mor, at hendes sygdom ikke 

skulle komme til at påvirke resten af familien. Hun ville gerne have en god afslutning på sit liv, med 

glade mennesker omkring sig i stedet for sorg og bekymring. Du var kun 10 år da din mor døde, 

men du husker hende stadig, som den lykkelige person hun var. Gennem hele dit liv, har hun været 

dit store forbillede. Hun bar på så tung en byrde, men var så sorgløs overfor hendes omgivelser. Du 

ville gerne være sådan og forsøger at ikke lade andre bære din byrde for dig, men nogle gange er 

den bare for tung til, at du kan bære den alene. 

 

Du gør dig færdig foran spejlet og går ind i stuen. Den toværelses lejlighed dig og Henrik deler, er 

dekoreret med malerier på væggene og skulpturer i hjørnerne. Et er særligt iøjnefaldende – det 

første du malede efter din mors død. Du havde forsøgt at indfange din mors muntre ånd ved at 

benytte mange farver og det er også det første folk tænker, når de ser det. For dem med mere 

trænede øjne kommer maleriets mere melankolske sider frem – savnet af din mor og frygten for 

døden. På mange måder minder billedet om dig selv – en melankolsk kerne i en farverig, munter 

skal. Uanset hvad det er for nogle forsøg Henrik og Filip laver i kælderen, for at finde en kur, håber 

du at det lykkes dem. På den anden side ville du ønske, at du kunne bruge den tid du har tilbage 

med dem. Men du vil ikke dø. Der er så meget du gerne vil nå, før du skal fra denne verden; få børn 
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og se dem vokse op, succes i karrieren og blive gammel med den du elsker. Du mærker tårerne 

komme frem og prøver at tænke på noget andet – når Henrik kommer hjem, skal han ikke kunne se, 

at du har grædt. Sygdommen er hård nok for ham, som det er. 

 

På bordet ligger et brev. Du åbner det; endnu et afslag på et job. Du vidste da du begyndte at studere 

kunsthistorie og filosofi, at det ikke ville blive let, at få job bagefter, men forhåbentlig lykkes det på 

et tidspunkt. Måske hvis du er heldig, kan du få noget af dit kunst udstillet. 

 

På reolen står et billede af to mænd ved en grill: Henrik og Filip. Mændene i dit liv, to af dit livs 

store kærligheder. 

 

Filip var den første du mødte på gymnasiet, du virkelig syntes godt om. Han gik en årgang over dig. 

Mange opfattede ham som kikset og nørdet, men i det mindste var han sig selv. I kunne snakke om 

alt lige fra filosofi, til kunst og om hvordan universet var skruet sammen. Du faldt hurtigt for ham 

og lagde i lang tid op til ham, men han gengældte det ikke. Han var åbenbart ikke interesseret. Med 

tiden udviklede han sig til at blive en af dine bedste venner. Han er godmodig – næsten for meget til 

sit eget bedste, han er intelligent og hans tørre nørdede humor har en vis charme. 

 

Da du for første gang mødte Henrik syntes du at han var den mest selvoptagede fyr du nogensinde 

havde mødt. Han gik meget op i at være bedre end alle andre. Uanset hvad du syntes om ham var 

han Filips klassekammerat og bedste ven, så du var nødt til at lære ham at kende. Du fandt ud af, at 

han også havde gode sider: han var klog, havde en vis charme og han vil gøre meget for dem han 

holder af. Efter at have afvist ham flere gange, valgte du at give ham en chance. Siden gymnasiet 

har I kommet sammen og for et par år siden flyttede i sammen. 

 

Dine tanker virker inspirerende for dig og du giver dig til at male. 

 

Stikord: kunstner; fokus på det indre, ikke det ydre; munter udenpå, melankolsk indeni; frygt for 

døden; 
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 Filip 28 år: 

Du kaster en håndfuld vand i ansigtet. Tørrer det og kigger dig i spejlet. Dine mørkebrune øjne ser 

trætte ud efter en lang dag på universitetet. Hver gang du kigger dig i spejlet, lægger du altid mærke 

til de buttede kinder og du kommer til at tænke tilbage på din tid i folkeskolen… 

 

”Flæske” plejede de at kalde dig, men uanset hvor ondt det gjorde, at blive kaldt slemme ting var 

det værste ikke hvad de kaldte dig, men de ting de gjorde mod dig. De proppede dig i 

skraldespanden, trak bukserne ned på dig i offentlighed og nogle gange slog de dig. Det er ikke 

noget du husker særlig godt, men noget du har fået fortalt – der må være en del af dig, der 

fortrænger det. Man bør nu aldrig fortrænge sandheden, uanset hvor ondt den gør. 

 

Du lærte dig selv at læse da du var 4 og siden da har du nydt vidt og bredt indenfor litteraturen. I 

dine tidlige teenageår havde du ikke mange venner, du tilbragte det meste af din tid med dine bøger 

og klassisk musik i højtalerne. Din kusine har ofte underholdt med, at fortælle om en episode da i 

var omkring 14-15 år, hvor hun spurgte om du ville med til en fest og du spurgte til lysshowet for at 

finde ud af, om det var muligt at læse til festen. Siden da inviterede hun dig ikke. Det var først i 

gymnasiet, at du begyndte at gå til fester. 

 

Det var Henrik, der første gang fik dig overtalt til at tage med til fest. Henrik var din første rigtige 

ven. I gik i gymnasieklasse sammen. Til at starte med virkede det ikke til at han brød sig særlig 

meget om dig og var ikke særlig rar overfor dig. En dag var det som om noget ændrede sig, du ved 

ikke hvad, men han begyndte at vise sine venligere sider overfor dig. I starten læste I sammen og 

diskuterede lektierne, men med tiden udvidede jeres venskab sig til at også gå ud over det 

studiemæssige. Han fik dig ofte overtalt til at tage med til fester.  

 

Astrid mødte du første gang i en fredagsbar i gymnasiet. Du var 2.g’er og hun var 1.g’er, men 

virkede meget moden af sin alder. Du var vild med hende lige med det samme. Hun var klog, hun 

var smuk og hun forstod din lettere nørdede humor. I kunne tale om alt lige fra filosofi til kunst. Du 

udviklede hurtigt følelser for hende, men du var for bange for at fortælle hende det. Nu er hun 

kærester med Henrik og de virker til, at være glade for hinanden – og man ønsker vel at ens venner 

skal være lykkelige, ik? 
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Du elsker dit job, som PhD i strålingsfysik, både forskningen og undervisningen. Det er skønt, at 

kunne fordybe sig i videnskaben og det er en fantastisk følelse at stå og fortælle om noget, der 

interesserer dig foran en forsamling af andre, der brænder for det samme emne. Normalt er du 

skræmt over, at stå foran store forsamlinger – du er en genert person – men når du står og 

underviser føler du, at du kan alt. Det er rart, at endelig være respekteret. Hvis bare du kunne 

overføre den selvtillid du har som forelæser til dit liv udenfor universitetet. Så ville du måske kunne 

have fortalt kvinden du elsker, hvad du føler for hende – men hun er sammen med din bedste ven… 

 

Det er ved at være sent på eftermiddagen, så du tager hjem for at få lavet noget mad til dig og fodret 

din kat, Schrödinger. Flere dage om ugen tager dig og Henrik ned i en kælder I har lejet og udsætter 

Schrödinger for stråling og målinger – du står for det tekniske og Henrik står for de medicinske 

analyser. Du har det dårligt med at lave forsøg på din kat, for i bund og grund holder du meget af 

Schrödinger, men du bliver ved med at minde dig om, at du gør det for Astrids skyld. Du vil gøre 

alt for hende. 

Nogle gange virker det til, at Astrids sygdom går jer andre mere på end hende. Du beundrer meget, 

at hun kan holde humøret oppe på trods af sygdommen, men nogle gange synes du, at du kan se en 

melankoli i hendes smukke, klare øjne. Du håber at kuren virker, men tvivler. Du føler samtidig lidt 

dårlig samvittighed over, at I forsømmer at tilbringe tid med Astrid i jeres forsøg på, at kurere 

sygdommen, men du ville aldrig tilgive dig selv, hvis Astrid døde og du ikke havde gjort alt du 

kunne, for at redde hende. 

 

 

Stikord: strålingsfysiker; genert; hjælpsom; nyder at få respekt på jobbet; søger fordybelse; vil gøre 

alt for sine venner; 
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Henrik 28 år: 

Forpustet gør du ophold ved søen og strækker ud. Det er godt at få afløb for dine frustrationer og du 

nyder at være i god form. Det er ikke så tit du tager dig tid til at løbe længere. Solen står skarpt i 

dag og sender et blændende skær igennem vandet. Du kigger ned på din refleksion. I vandet ser du 

en stærk, veltrænet person. Du har kæmpet meget for at nå dertil hvor du er nu, men du kan altid 

blive endnu bedre. 

 

Du husker hvordan dine forældre lige fra tidlig barndom har forsøgt at forme dig. Din far var læge, 

din farfar var læge og din mor var molekylærbiolog og de lagde ikke skjul på, at de gerne så, at du 

gjorde karriere indenfor medicin. Du var 6 år, da de gav dig dit første mikroskop og til din 7 års 

fødselsdag, gav de dig dit første kemiset. Du havde ønsket dig legetøjsbiler. 

 

I skolen var det et krav, at du klarede dig godt og ikke mindst, at du arbejdede hårdt. Hvis du 

spurgte din far om hjælp til lektierne, kommenterede han altid, at du burde lytte bedre efter i 

timerne. Om du skulle sidde oppe hele natten, tog han sig ikke af, det skulle være rigtigt – ”i vores 

familie giver man ikke op”, plejede han at sige. Du ville gøre alt, for at få hans anerkendelse – det 

vil du stadig. 

 

Du løber videre – løber hurtigt. Du kan mærke at du er forpustet, men det er hvad der skal til, for at 

komme i bedre form. At opgive er ikke acceptabelt – du er en vinder og vindere giver ikke op. 

 

Du har altid dyrket sport. I mange år gik du til karate og du nød at kæmpe én mod én. Det bedste 

var turneringerne og du udviklede dig til at blive en af de bedste i klubben. Du stod ofte nede på 

stranden tæt ved dine forældres hus og trænede – du vil være den bedste til alt du gør. 

 

Fra at have været den dygtigste i din folkeskoleklasse, var der mere konkurrence i gymnasiet. I din 

gymnasieklasse var der en dreng, Filip, der klarede sig rigtig godt. Selvom du lige fra start syntes, 

at han virkede rar og sympatisk, på en nørdet måde, irriterede det dig meget, at han i mange fag – 

især de natur-videnskabelige - var bedre end dig. Efter noget tids konkurrence med ham, kom du 

frem til, at det ville være mere gavnligt for jer begge, at lære fra hinanden. Efter noget tid, med en 
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lektielæsningsordning kom du til at holde af Filip og han udviklede sig til, at blive en af dine bedste 

venner. 

 

En dag i gymnasiet præsenterede Filip dig for Astrid. Hun var virkelig smuk og det undrede dig, at 

Filip ikke havde forsøgt at score hende, men du ved dog at han har problemer med sin selvtillid. Du 

havde derimod ikke problemer med at lægge an på hende. Til at starte med, virkede hun meget 

afvisende overfor dig. Der var mange andre smukke piger, så da du havde spurgt hende et par 

gange, om hun ville gå ud med dig, uden at have haft held med det, valgte du at bare være venner 

med hende. Så ville hun gerne gå ud med dig. Det udviklede sig langsomt til et forhold og siden da 

har I været sammen. 

 

Hver gang du kommer til at tænke på Astrids sygdom, mærker du en vrede indvendigt. Det er ikke 

fair. Hvorfor skulle sygdommen ramme MIN kæreste?! Det er ikke fair, men sådan er livet nogle 

gange. Det er en udfordring, at klare sig igennem det og et nederlag er ikke acceptabelt. Flere dage 

om ugen tager dig og Filip ned i en kælder I har lejet og udsætter Filips kat for stråling og målinger 

– Filip står for det tekniske og du står for de medicinske analyser. Om det er det sidste du gør, skal 

du nok finde en kur! Det var netop Astrids sygdom, der fik dig til at læse videre og forske, frem for, 

at blive læge. 

Tankerne om Astrids sygdom frustrerer dig. Jo mere frustreret du bliver, jo hurtigere løber du. Du 

løber nu så hurtigt, at du dårligt kan trække vejret. Du snubler, men rejser dig hurtigt igen. Det er 

kun en hudafskrabning. Du løber videre. 

 

Det er ved at blive sent, så du begiver dig hjemad til din og Astrids lejlighed. 

 

 

Stikord: mediciner; ambitiøs; vil være bedst til alt; accepterer ikke nederlag; temperamentsfuld; 


