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Du blev født. Du voksede op. Du fik en uddannelse som lærer. Du fik en god stilling. Du blev gift. Du fik børn. Du holdt af dit 

arbejde. Du elskede rollen som ægtefælle og som far. Børnene blev store. De flyttede hjemmefra. De fik egne familier og ringede 

mere og mere sjældent. Din datter flyttede til udlandet, og et skænderi med din søn gjorde, at I helt holdt op med at snakke 

sammen. Men du hørte om ham gennem din kone. Hun var dit et og alt. 

I blev gamle sammen, men det var fint, for I havde stadig hinanden. Så blev hun syg. Du passede hende, indtil hun døde. 

Og så var du pludselig alene. 

Du kom på plejehjem. En gammel mand blandt andre gamle. Personalet var altid høflige, men fordi du både fysisk og mentalt 

stadig var nogenlunde frisk, havde de sjældent tid til at give dig opmærksomhed eller at lære dig at kende. 

Du opgav hurtigt kontakten med de andre gamle. De fleste var enten skøre eller for svage til rigtigt at være godt selskab. Og 

tanken om, at du I resten af verdens øjne er ligesom dem, skræmmer dig. 

Du er bare en gammel mand. 

Den Gamle Mand uden venner. Den Gamle Mand uden identitet. 

Du har fundet små rutiner, der hjælper dig gennem dagene og giver dem en form for mening. Du er Den Damle Mand, der hver 

dag går en tur i parken. Den Gamle Mand der fodrer ænder og hver dag køber to guldøl (en til frokost og en til før du skal i seng) 

i den lokale kiosk, hvor du nogle gange småsnakker med købmandens søde datter. Hun går med tørklæde og kommer fra en 

anden kultur, men hun er let og sød at snakke med. Du har tit tænkt på at give hende en æske chokolade eller noget andet for at 

sige tak for, at hun faktisk lytter. Du tænker tit på at ringe til din søn eller din datter. Du sidder med telefonrøret i hånden, men 

magter det så alligevel ikke. 

Du har altid drømt om at optræde, og efter at du blev pensioneret har du øvet dig på små numre, men du har ikke nogen at 

optræde for. Og nu magter du sjældent at få øvet. 

Der er så meget, du gerne ville, men dagene går med at længes efter alt det, der var engang. Der er jo stadig tid. Du har ikke andet 

end tid. Dagene slæber sig af sted, og de par år du har været på plejehjemmet føles som en livstid. Inderst inde har du måske givet 

op. Du venter måske på bedre tider, som aldrig kommer. Dette her er din sidste station. Du føler dig fanget i rollen som gammel 

og i alle minderne, og du kan ikke overskue at bryde ud. 

 

Omdrejningspunkt for rollen: 

At genfinde en ny identitet som andet og mere end gammel. 

 

 

Temaer for alle rollerne: 

Ensomhed 

Overgangen fra en fase i livet til en anden.  
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1. Akt: Afsked 

 

Form: 

Sandkasse. Fortællende. Der klippes mellem de tre historier. 

 

Varighed: 

Fra “Hovedpersonerne vågner” til “Toget kommer” 

 

Karakter mål: 

At få sagt farvel til deres nuværende liv og blive klar til forandring. 

 

Det Blå Rum: 

Er et sted hvor hovedpersonerne kan mødes. Her kan de tale frit om alting. 

 

Fokus: 

Hovedpersonernes tanker og følelser, spillerne skal lære dem at kende. 

 

Stemning: 

Stilhed, melankoli, frygt og accept.  
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2. Akt: Rejsen 

 

Form: 

En række på forhånd fastlagte scener. 

 

Varighed: 

Fra “Toget” til “Bjerget” 

 

Karakter mål: 

Udvikling (ved at give sig selv nye navne) 

 

Det Blå Rum: 

Bruges til at spille scener hvor hovedpersonerne kan være ærlige overfor hinanden.  

 

Fokus: 

Hovedpersonernes handlinger og udvikling, verdens forsvinden. 

 

Stemning: 

Drømmeagtig, nysgerrighed, accept og forandring. 
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3. Akt: Verdens Ende 

 

Form: 

Semilive (fysisk placering), flyder ind og ud mellem Det Blå Rum og deres virkelighed,                         

der er ved at forsvinde.  

 

Varighed: 

Fra “Bjerget” til “Verdens undergang”. 

 

Karakter mål: 

Gøre status, evt. finde fred. 

 

Det Blå Rum: 

Flyder sammen med virkeligheden. 

 

Fokus: 

Tanker, følelser og minder. Forsøg på afklaring. 

 

Stemning: 

På grænsen mellem liv og død, fantasi og virkelighed. Halvt i søvne (døende), nærhed, tryghed,      

frygten for undergangen.  

  



 

6 

 

 

Verden og Det Blå Rum: 

 

Scenariets univers: 

Minder meget om vores egen nutid, men er det ikke. 

Gør ikke brug af stednavne (København, Amagerbrogade, Jens), men af betegnelser       

(Byen, Den Store Gade, Manden) 

Gør ikke brug af årstal (men gerne tidsangivelser som dage, timer og år) 

Er et slags billede på vores verden, som ligger udenfor tid og sted. 

Er absurd, på den måde at man ikke stiller spørgsmålstegn ved tingene.                            

 

 

Det Blå Rum: 

Et sted for hovedpersonernes tanker/drømme/refleksioner. 

Er ikke som sådan en del af scenariets univers, men har indflydelse på det. 

Man kommer dertil ved at række hånden op. 

Man kan tage flere med derind, men kun andre hovedpersoner. 

Spilleren, der tager initiativ til at anbringe sin hovedperson i Det Blå Rum, beskriver stedet. 

  

  

  

 


