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Foromtale 
Tre mennesker vågner og ved, at verden snart ender. Der er intet at gøre. De tager afsked med alt, hvad 
de hidtil har kendt, og drager ud på en rejse. Undervejs møder de andre, som giver dem mulighed for at 
skabe sig selv på ny. Tage nye navne. Rejsen ender ved bjerget. Og verden går under. 
 

Jeg er Drengen Der Mistede Sin Far. 
Han sad ved telefonen og ventede på, at hans far skulle ringe. Han var bange for, at far ikke elskede ham 
mere. Han legede med tanken om selv at ringe til ham. Han gjorde intet. Så intet skete. 
Livet gik videre... 
 

Jeg er Den Forladte Kvinde Med Barnet. 
Hun havde lyst til at råbe af ham. Men hun vendte bare om og gik sin vej. Pludselig var hun alene og 
anede ikke, hvad hun skulle stille op med barnet. Afskåret fra verden. 
Livet gik videre… 
 

Jeg er Den Gamle Mand, Som Ingen Længere Lytter Til. 
Han græd over hende. Han råbte, da han stod alene ved kisten. Han var stille, da han blev anbragt på 
alderdomshjem. Han havde ikke flere kræfter. 
Livet gik videre… 
 

Indtil den morgen hvor de vågner og ved det. Om under to døgn vil verden gå under. 
 

En langsom, drømmende og symbolsk fortælling om tre mennesker som prøver at finde sig selv, på 
grænsen til verdens ende. 
 

Scenariet er i tre akter. 1. akt er afskeden med det kendte og her beskriver spillerne i små scener, hvordan 
hver af deres karakterer lægger deres gamle liv bag sig. 2. akt er rejsen mod Bjerget. Her er scenerne 
fastsat på forhånd, mens spillerne kan lege med rollernes identitet. 3. akt foregår på Bjerget. Her smelter 
virkelighed og drømme sammen, mens verden langsomt ender.  
 

Scenariet gør stor brug af musik og fortælleøvelser til at sætte stemningen.  
 

 

Om forfatteren: 

Nina har en bachelor i teater og dans. 

Inspirationen til dette scenarie har hun fået dels fra filmen Melancholia og dels fra en drøm. 

Hvis hun skulle beskrive sig selv med tre ord, ville et af dem være “eskapist”.  

Genre: Poetisk dannelsesrejse 

Spillerantal: 3 

Antal spilledere: 1 

Varighed: 4-5 timer 

Spillertype: Spillerne skal have mod på et spil, der kører i langsomt tempo og som dvæler ved de små situationer.  

De skal kunne lide, at fordybe sig i rollens indre liv og beskrive rollens tanker og handlinger i detaljer.  

Spillederens opgaver: Spillederens rolle skifter undervejs, men det primære er, at holde spillerne indenfor det rigtige univers og 

formidle den rigtige stemning. Derudover skal han kunne give spillerne plads og give dem den nødvendige hjælp og støtte. 
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Kære spilleder 

Velkommen til Verdens Ende.  

Mens du læser scenariet, vil jeg foreslå, at du hører det vedlagte soundtrack igennem.     

Der er 4 cd’er. En for hver akt og en med indledningsnumre. Det er en vigtig del af 

scenariet, og derfor er det en stor fordel, at du kender musikken.  

God læselyst og mange tak, fordi du har valgt at spillede Verdens Ende.   
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Overordnet præsentation 

Verdens Ende handler om tre mennesker, som er gået i stå i tilværelsen. Det handler om deres afsked 

med det kendte og deres rejse mod Bjerget Ved Verdens Ende. Det handler om deres sidste forsøg på at 

finde sig selv igen og komme videre med deres liv, som de pludselig indser, at de har meget lidt tilbage 

af.   

Rammen for denne fortælling er verdens undergang. Undergangen foregår ganske udramatisk ved, at 

verden stille og roligt forsvinder. Efterhånden som hovedpersonerne nærmer sig Bjerget Ved Verdens 

Ende, holder der op med at være fugle og dyr, lugte og temperatur, og til sidst bliver alt mørkt og stille. 

Scenariet handler om identitet og om rejsen fra ét stadie i livet til det næste.  

Scenariets hovedpersoner er Den Gamle Mand, Kvinden Med Barnet og Drengen. 

Scenariet finder sted i et univers, der minder meget om vores, men som ikke er det. Det er en verden 

uden stednavne og uden årstal. Det er en verden udenfor tid og rum, lidt ligesom man finder dem i 

eventyr.  

Scenariet er inddelt i tre akter. 1. akt er afskeden med det kendte. 2. akt er rejsen mod Bjerget Ved 

Verdens Ende (hovedpersonernes rejse ud for at finde sig selv). 3. akt er afslutningen, der foregår på 

Bjerget, og ender med, at verden går under. 

Hovedpersonerne får i 2. akt mulighed for at give sig selv nye navne, der beskriver hvem de er eller 

hvordan de har det. Drengen kan f.eks. kalde sig Den Modige Dreng eller Manden, hvis karakteren 

begynder at udvikle sig i den retning. 

Hver akt indledes med nogle øvelser, der har til formål, at få spillerne ind i scenariets univers.  

Et særligt virkemiddel i scenariet er Det Blå Rum. Det er et sted, der befinder sig udenfor scenariets 

univers, og hvor hovedpersonerne kan tage hen og snakke om de ting, de foretager sig i scenariets 

virkelighed eller filosofere over livet og døden. Det er hovedpersonernes sted, og de kan tage dertil så tit 

de vil. Her kan de være ærlige overfor hinanden, og her er det som om, de altid har kendt hinanden, selv 

før de møder hinanden i deres virkelige verden. Det Blå Rum støtter op om scenariets langsomme tempo 

og poetiske univers, udover at det er et værktøj for spillerne til at spørge ind til hinanden eller snakke om 

ting, de ikke ville bringe op i scenariets virkelighed.  

Som bilag til scenariet får du et hæfte med noter til hele afviklingen. Når du har læst scenariet grundigt 

igennem, er dette spillederkompendie plus musikken som du har fået udleveret på cd’er, fyrfadslys, som 

du også får udleveret og rollerne til spillerne, alt hvad du behøver for at køre Verdens Ende. 
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Scenariets univers 

Hovedpersonerne 

Før du går i gang med at læse dette afsnit, er det en god idé at læse rollerne igennem.  

De tre hovedpersoner er scenariets kerne. Det er deres rejse, den indre såvel som den ydre, vi følger, idet 

spillerne bliver bedt om ikke kun at beskrive hovedpersonernes handlinger, men også deres tanker og 

følelser.  

Hovedpersonerne befinder sig på forskellige stadier i livet. Drengen har svært ved at blive voksen. 

Kvinden Med Barnet har svært ved at tilpasse sig rollen som mor. Og Den Gamle Mand føler ikke 

længere, at han bliver taget alvorligt.  

Ens for alle tre hovedpersoner er dog, at de er ensomme og føler sig magtesløse, fordi de står overfor en 

ny fase af deres liv og ikke formår at påtage sig denne nye identitet. De er på en måde alle tre 

identitetsløse, fordi de ikke føler, at de kan blive ved med at være dem, de engang var, og endnu ikke har 

nået at finde sig selv i deres nye roller (som voksen, som mor og som gammel). De er gået i stå i deres liv 

og kan ikke finde kræfterne til at komme videre. Bevidstheden om, at verden snart vil ende, giver dem 

det skub de behøver, for at komme ud og opleve verden og finde sig selv på ny. De ved alle, at de må ud 

på denne sidste rejse, selvom de ikke ved hvorfor. 

Hovedpersonerne kender ikke hinanden på forhånd og har derfor ikke umiddelbart nogen relationer til 

hinanden. Der er dog nogle oplagte spejlinger imellem dem. Drengens far forlod ham for nogle år siden, 

Kvinden Med Barnet rejste hjemmefra i en tidlig alder og Den Gamle Mand har mistet kontakten til sine 

børn. De har alle forældre/børn, som de ikke længere har kontakt til. Kvinden med Barnet og Den 

Gamle Mand kender begge til rollen som forælder, og Drengen har en lillesøster, så måske ved han også 

noget om at tage sig af børn. 

Hovedpersonerne fungerer først og fremmest som hjælpere for hinanden og hinandens historier. De må 

gerne skændes og have konflikter, men i bund og grund er de der for hinanden. De er alle tre ensomme, 

når scenariet starter, men møder hinanden i scenariets anden akt. De deler rejsen mod Bjerget, 

undergangen og Det Blå Rum. Det eneste, de rigtigt har til sidst, er hinanden.  

Der er ikke mange tillægsord i rollerne, der beskriver en egentlig personlighed. Den skal spillerne skabe 

undervejs. Der er ingen rigtige svar, så spillerne har frie hænder med deres karakterer.  

Det har en god effekt, hvis spillerne beskriver hovedpersonerne og deres tanker, følelser og handlinger i 

3. person hele vejen igennem. 
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Verden 

For at spillerne skal kunne begå sig ordentligt i scenariets virkelighed, er det vigtigt, at du før scenariets 

start præsenterer spillets univers og dets regler for dem.  

Det er vigtigt at holde fast ved grundfølelser som vemod, melankoli, skønhed, afsked og accept.  

 

Accept som en selvfølge: 

Scenariet finder sted i en verden, der på mange måder ligner vores egen nutid, men som ikke er det. For 

eksempel bliver der aldrig stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt verden rent faktisk vil gå under, eller om 

man kan gøre noget for at redde den.  

Alle i denne verden ved, at verden snart går under og selvom de fleste mennesker bliver triste, accepterer 

alle, at det er sådan, det er. Også scenariets hovedpersoner. Der udbryder aldrig panik, og der er ingen, 

der prøver at stoppe undergangen. Det ville være som at stoppe solen fra at stå op.  

På samme måde er hovedpersonerne klar over, at de skal møde op på en forladt togstation den første 

aften ved solnedgang. Måske er de hellere fri, men der er ikke noget at gøre ved det. Sådan er det bare. 

Da de får at vide, at de skal rejse mod Bjerget, bliver de også nødt til at acceptere dette. Der er ikke noget 

mystisk ved det. Det er bare sådan, det er. 

 

Tid og sted: 

Scenariet starter i en by, der minder om en dansk storby, men som ikke er det. Det foregår på en tid, der 

minder om vores nutid, men ikke er det. Og efterhånden som hovedpersonerne bevæger sig væk fra 

byen, væk fra det kendte, og ud i den store verden, bliver verden mere og mere drømmeagtig.  

Scenariets univers er sat udenfor tid og sted. Man bruger ikke stednavne eller årstal. Folk har ikke navne 

som Jens eller Peter, men bliver kaldt for navne som Manden Med Den Røde Hat eller Den Glade 

Dreng. I stedet for København eller Århus har vi Byen, veje kan have navne som Den Store Gade eller 

Gaden Med De Mange Butikker og steder kan hedde Den Gamle Café eller Den Store Tøjbutik. Man har 

heller ikke klokkeslæt eller navngiver ugedagene, men man kan godt tælle dagene der går.  

 

Undergangen: 

Samtidig er verden ved at gå under. Det sker meget udramatisk ved, at verden langsomt bliver mere og 

mere tom. Dette er ikke noget spillerne mærker noget til i første akt, men i anden akt, hvor 

hovedpersonerne rejser mod Bjerget Ved Verdens Ende, begynder de så småt at mærke undergangen. 
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Fugle og dyr forsvinder langsomt og i en storby nær Bjerget mangler både gader og halve huse. Lige før 

de kommer til Bjerget Ved Verdens Ende, når de til ørkenen, hvor selv dufte og temperatur er 

forsvundet. Og da de først er nået så langt, er alt hvad der er tilbage bjerget, dem selv og himlen, med 

stjernerne der langsomt slukkes og gør alt mørkt. Det allersidste der er tilbage, er hovedpersonernes 

stemmer og selv disse bliver til sidst til en hvisken og dør hen.  

 

Det Blå Rum 

Det Blå Rum er et sted, der ligger udenfor scenariets univers og som hovedpersonerne kan besøge lige så 

tit de vil. Det er et fristed, hvor de kan tale sammen, selv før de har mødt hinanden i scenariets 

virkelighed. Hovedpersonerne kan ikke senere referere direkte tilbage til, hvad de har tænkt eller sagt i 

det Blå Rum, men på en eller anden måde ved de det alligevel alle sammen. 

Det er ikke vigtigt at deffinere præcist, hvad Det Blå Rum er. Måske er det en slags drøm, måske er det 

hovedpersonerne der sidder og snakker sammen efter, at verden er gået under, hvor der kun er fantastien 

og tankerne tilbage.  

Spillerne beskriver selv, hvordan Det Blå Rum ser ud, og det kan ændre sig fra gang til gang. Det kan 

være skabt af hvidt lys, det kan være et blåt rum, eller en vippe på en legeplads. Det er helt op til 

spillernes fantasi. Den af hovedpersonerne, som tager initiativ til at besøge Det Blå Rum, beskriver stedet 

og fortæller, om der er andre af hovedpersonerne til stede.  

I Det Blå Rum kan hovedpersonerne være ærlige overfor hinanden. Det giver hovedpersonerne en 

mulighed for at spørge ind til hinandens tanker og følelser uden, at det bliver akavet i deres virkelige 

univers.  

Når en spiller vil have sin karakter ind i Det Blå Rum, rækker vedkommende hånden i vejret, og så snart 

der er luft til det, giver du spilleren lov til at beskrive, hvordan Det Blå Rum ser ud, og hvem af 

hovedpersonerne der er til stede. Det Blå Rum er spillernes rum, så det er vigtigt, at du blander dig så 

lidt som muligt.  

I scenariets 3. akt, begynder drøm og virkelighed at smelte sammen i takt med, at virkeligheden langsomt 

forsvinder. Derfor er grænsen mellem scenariets virkelighed og Det Blå Rum også meget sløret. Her 

behøver spillerne ikke længere at række hånden op for at komme ind i Det Blå Rum, de skal bare lukke 

øjnene og begynde at beskrive.  
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Før scenariet 

Der er en række øvelser, som spillerne skal igennem før scenariet starter, og nogle øvelser, som spillerne 

skal lave før hver akt.  

 

Beskrive sig selv med et udsagn 

Hvordan: 

Alle finder et eller flere udsagn, der beskriver dem selv og sætter dem ind i en sætning. Det kan være: 

Den Glade Dreng eller Den Stille Dreng Med Den Store Fantasi, eller Pigen Der Elsker At Læse Og 

Gerne Vil Opleve Verden. Først beskriver I jer selv, som I var som 5-årige, derefter som 10-årige og til 

sidst, som I føler jer lige nu. Det er vigtigt for øvelsen, at spillerne ikke behøver at begrunde deres valg.  

Hvorfor: 

Øvelsen leder op til anden akt, hvor hovedpersonerne skal definere sig selv ved at give sig selv netop 

denne slags navne. Hovedpersonerne skal gerne skifte navne flere gange i løbet af 2. akt og derfor er det 

godt, at de prøver at se en udvikling i navnene. Derudover er det en tillidsøvelse, hvor man kan fortælle 

noget personligt om sig selv (hvis man vil). 

Hvornår: 

Spillerne laver øvelsen før scenariet går i gang, og før de har fået roller.  

 

Beskrive sin nuværende sindstilstand med et billede 

Hvordan: 

I beskriver alle efter tur et billede der viser, hvordan I har det lige her og nu. Er man nervøs, kan man 

f.eks. beskrive, hvordan man står på toppen af en skrænt og kigger ned, eller hvis man er spændt, bliver 

det måske et billede af balloner der stiger til vejrs. Det er vigtigt, at I ikke skal forklare hvilke følelser der 

ligge bag billedet. Det er billedet i sig selv, der er vigtigt. 

Hvorfor: 

Denne øvelse bliver en del af indledningen til hver akt, men i stedet for at det er spilleren der beskriver 

sin egen sindstemning, er det nu hovedpersonernes indre der beskrives. Spilleren beskriver altså før hver 

akt, hvad vedkommendes hovedperson føler lige før, akten går i gang.  
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Hvornår: 

Denne øvelse bliver lavet fire gange i løbet af scenariet. Først en gang før spillerne får roller, hvor 

spilleren beskriver sin egen sindstilstand, derefter en gang før starten af hver akt, hvor spilleren beskriver 

et billede på vegne af sin hovedperson.  

 

Tanker og følelser 

Hvordan: 

I skiftes til at beskrive et eller andet, I har oplevet tidligere på dagen, og hvad I tænkte og følte i den 

forbindelse. Det kan være, at man stadig var træt, da man vågnede og blev liggende, fordi dynen var 

varm, og man ikke kunne overskue at skulle ud blandt andre mennesker. At man lå længe og tænkte 

over, hvordan resten af dagen ville blive, indtil man til sidst fik taget sig sammen til at stå op. At gulvet 

var koldt for bare fødder, men at en varm kop kaffe og en bolle, der smagte nybagt, gjorde verden bedre 

igen. Prøv på at få så mange detaljer omkring tanker, følelser og sanseindtryk med som muligt.   

Hvornår: 

Denne øvelser finder sted, før spillerne får deres roller. 

Hvorfor: 

Det er meningen, at spillerne så vidt muligt ikke kun skal beskrive hovedpersonernes handlinger, men 

også deres følelser og tanker. Især i første akt er det godt, hvis beskrivelserne er detaljerede. Det er en 

god måde at lære karakteren at kende på, og det sætter tempoet i scenariet ned.  

 

Det Blå Rum 

Hvordan:  

Spillerne sætter efter tur en scene i Det Blå Rum. De beskriver, hvordan der ser ud, og hvem af de andre 

spillere der er til stede. Derefter kan de snakke lidt sammen eller beskrive, hvad de laver. Til en spiltest 

havde vi en smuk scene på en café, hvor spillerne sad ved hver sit bord. Den ene sad og læste i en bog, 

den anden sad og glædede sig til kaffen kom og den tredje sad og nød tanken om, at hun lige om lidt 

ville gå over og snakke med de andre.  
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Hvornår: 

Før spillerne får udleveret deres roller. 

Hvorfor: 

Det Blå Rum er en vigtig del af scenariet. For at spillerne skal benytte dette virkemiddel, er det 

afgørende, at de er trygge ved det. Derfor er det godt, at de får det afprøvet, så de alle er med på, hvad 

det er og hvordan man bruger det.  

 

Spillerne gennemfører alle øvelserne første gang, før de har fået roller. Det giver et godt sammenhold i en 

gruppe at få alle til at fortælle lidt om sig selv. Øvelserne er ikke direkte udleverende, men de lægger 

alligevel op til, at man investerer lidt af sig selv. Jeg havde et par spiltestere der syntes, at øvelserne var 

grænseoverskridende, fordi de ikke kunne gemme sig bag roller, men bagefter var de glade for at have 

lavet dem. Jeg tror, at den bedste måde at gøre spillerne trygge ved øvelserne er ikke at gøre et stort 

nummer ud af det. Du skal selv deltage i øvelserne, og du skal hver gang være den første til at fortælle. 

Den eneste undtagelse er øvelsen med Det Blå Rum, som spillerne skal have for sig selv. På den måde 

slår man fast med det samme, at Det Blå Rum er deres sted. 

 

Pauser 

Stemningen i scenariet er vigtig. Øvelserne er med til at få spillerne ind i scenariets univers, og når de 

først er der, er det vigtigt, at de bliver der. Der må derfor ikke holdes pauser under akterne og spillerne 

skal instrueres i, at de så vidt muligt skal blive i lokalet sammen med de andre spillere under akterne.  

Til gengæld er det en god idé at holde et kvarters pause mellem hver akt, så akterne bliver skilt lidt ad. 

De er forskellige i måden, de bliver kørt på, så det er fint, at spillerne får lidt tid til at omstille sig.  

Jeg vil også opfordre til at slik og lignende bliver holdt væk fra spilområdet under selve akterne.  

 

Spillokalet 

Det virker godt, at spillerne ikke sidder omkring et bord, men sidder i en rundkreds på gulvet. Det 

skaber en mere intim atmosfære, at man ikke har et bord imellem sig og det at sidde på gulvet gør på en 

eller anden måde stemningen mindre tung og mere legende.  

Det er et godt trick at gøre spilområdet ”magisk” ved at sætte visse regler for, hvad man kan tillade sig 

derinde. 
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 I et spillokale på Fastaval vil jeg anbefale, at I tager soveposer eller dyner med ind i spillokalet og laver 

en rundkreds midt på gulvet. Det er så her selve spillet foregår, og alt mad og drikke lægges væk.  

Off-game snak skal også så vidt muligt foregå uden for lokalet. Jeg vil anbefale, at spillerne ikke bliver 

lukket ind i spillokalet, før de er helt klar til at starte, og at I starter med sammen at lave spilleområdet 

midt i spillokalet.  

 

Musik 

Musikken spiller en stor rolle i dette scenarie. Hver akt har sit særlige soundtrack, men derudover har 

hver akt et intronummer (numrene fra ”Dark, Dark, Dark”).  

Mens intronumrene spiller, skal spillerne sidde med lukkede øjne. De skal lytte til musikken, tænke over 

rollen og prøve at leve sig ind i scenariets stemning og univers. Det er en god idé, før musikken går i 

gang, at fortælle spillerne, at de skal lave stemningsbilleder umiddelbart efter musikken er slut. På den 

måde har de tid til at få skabt et stemningsbillede til deres karakter, imens musikken spiller. 

Numrene fra ”Dark Dark Dark” står i rigtig rækkefølge på cd’en, så det første nummer bliver hørt før 

første akt osv. Det første nummer på cd’en, skal spilles igen som outro, når scenariet er slut. 

”Dark Dark Dark Track 1” som bruges før første akt og efter sidste akt, er ret langt, så du kan overveje at 

stoppe det halvvejs, ved langsomt at skrue ned for musikken.  

Under gennemgangen af hver akt vil der være noter til, hvordan musikken i den akt skal køres.  

 

Andre tillidsøvelser 

Når spillerne har læst deres roller, kan det være en god idé med nogle flere tilidsøvelser. Det kan f.eks. 

være, at lade spillerne holde hinanden i hånden og kigge hinanden i øjnene i et par minutter, eller give 

hinanden et langt knus, der når at blive både akavet og behageligt, før de må give slip. Det er alle øvelser 

som er lidt grænseoverskridende, og derfor kan få spillerne til at sænke paraderne. Disse øvelser er kun 

eksempler, men hvis du vil bruge andre øvelser, vil jeg stærkt opfordre til, at det ikke er øvelser, som 

skaber energi, men rolige intime øvelser, som holder sig i scenariets stemning.  

De øvelser som står nævnt ovenfor, er nærmere beskrevet i Spillederkompendiet.  
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1. akt: Afsked 

Generelt om 1. akt 

I første akt tager hovedpersonerne afsked med alt, hvad de hidtil har kendt.  

Det er her spillerne skal få en fornemmelse af, hvordan hovedpersonernes liv ser ud, før de begynder at 

finde sig selv igen, og det er her, de skal forberede hovedpersonerne på den kommende rejse. Det er i 

denne akt, de har mulighed for at få spillet sig ind på deres karakterer. 

Der skal i første akt være fokus på hovedpersonernes indre, deres tanker og følelser, således at de ikke 

kun skal beskrive, hvad de gør, men også hvad de mener og tænker.  

Første akt er meget fortællende. Spillerne skal ikke kun beskrive karakterernes følelser, tanker og 

handlinger, men også deres omverden og bipersonerne i deres egne historier. Hvis du som spilleder kan 

nøjes med at skifte fokus fra én spiller til den næste og beskrive startscenerne og slutscenen, så lad 

spillerne klare resten. At spillerne ikke beskriver situationer og bipersoner, som jeg har beskrevet dem, er 

ligegyldigt, så længe stemningen er rigtig. Spillerne skal beskrive verden og bipersonerne set fra 

karakterens synsvinkel, og de skal holde sig stemningen i scenariet for øje og sørge for at spille på rollens 

grundkonflikt og have rollens ensomhed med. Hvis spillerne har svært ved fortællestilen og har brug for 

det, kan du hjælpe med at beskrive verden og bipersoner, men prøv at lade mest muligt være op til 

spillerne.  

Hovedpersonerne kender ikke hinanden i første akt, og derfor bliver det formentligt tre parallelle 

historier som spillerne fortæller. De har dog hele tiden mulighed for at mødes i Det Blå Rum.  

Der er nævnt forskellige temaer og konflikter i rollernes baggrund som kunne være oplagte at tage fat på 

i første akt. Spillerne er velkomne til at berøre en masse temaer en lille smule, men det er lige så fint, 

hvis de vælger nogle få ting at fokusere på.  

Akten starter med at hovedpersonerne hver for sig vågner og ved, at verden snart vil gå under, og at de 

skal være på en forladt togstation samme aften før solnedgang. Når spillerne har lært rollerne at kende og 

har taget afsked, er det på tide, at de mødes ved togstationen og drager videre ud i verden, hvor de kan 

begynde at skabe sig selv på ny. 

Selvom hovedpersonerne har frie rammer, må de ikke løse rollernes grundkonflikter. Dvs. at de ikke må 

falde til i rollerne som voksen, forælder og gammel.  

Hele første akt foregår i Byen. Spillerne skal på forhånd instrueres i, at hovedpersonerne ikke må forlade 

byen under første akt.  

 

Stikord til stemning og temaer i første akt: Stilhed, melankoli, frygt og accept.  
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Spillederens opgaver i 1. akt 

Du skal beskrive starten hvor hver hovedperson vågner og beskrive slutscenen. Du skal skifte fokus 

mellem spillerne, være den der giver dem lov til at tage en scene i Det Blå Rum, når de rækker hånden 

op, og begynde at afslutte akten, når du fornemmer, at spillerne har nået, hvad de har brug for (fortælle 

hvordan tiden går og solnedgangen nærmer sig). 

Du skal dog være opmærksom på, om spillerne har fanget scenariets stemning, og hvis de er på vej ud på 

et sidespor, skal du prøve at hjælpe dem tilbage på sporet, f.eks. ved at overtage nogle bipersoner eller 

beskrivelser af verden. Spillerne må ikke blande sig i hinandens beskrivelser, men det må du, hvis du 

føler at det er nødvendigt. Så vidt muligt er det dog spillerne, der skal have lov til at fortælle.   

Hvis spillerne glemmer at beskrive hovedpersonernes tanker og følelser, kan du også spørge ind til disse. 

Det er en god måde at få tempoet ned, hvis beskrivelserne bliver actionfyldte. 

 

Det Blå Rum i 1. akt 

Det Blå Rum er et nyttigt virkemiddel i første akt, hvor spillerne ellers ikke har ret 

meget mulighed for at spille sammen, da hovedpersonerne ikke kender hinanden, og 

spillerne derfor må koncentrere sig om hver deres historie.  

Der behøver ikke at ske ret meget i en Blå Rum scene. Måske sidder hovedpersonerne 

bare og stirrer ud over vandet eller siger et par enkelte ord, før de eller du stopper 

scenen. Rummet er helt og holdent deres. Derfor må du heller ikke begynde at stille 

spørgsmål til dem, mens de er der, men de må derimod gerne stille spørgsmål til 

hinanden.  

 

Musikken i 1. akt 

Musikken i 1. akt er af komponisten Erik Satie. Det er en blød, sørgmodig musik, der 

lægger stemningen for akten. Sæt cd’en til at køre på repeat, så numrene afløser 

hinanden. Vær opmærksom på, at musikken på denne cd er ret lav, så det kan betale 

sig at skrue lidt op i forhold til indledningsnummeret med Dark Dark Dark Track 1, 

som er på en anden cd. Lad musikken køre gennem hele akten. 
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Byen 

Byen er ikke vigtig i sig selv, den er kun en baggrund for hovedpersonernes afsked. Hvis spillerne selv 

har lyst til at beskrive, så lad dem endelig det. Det vigtige er ikke, hvordan byen ser ud, men hvad 

spillerens beskrivelse fortæller om hovedpersonens forhold til sit hjem og sin hjemby. 

Som nævnt tidligere, må der ikke bruges stednavne, heller ikke til f.eks gader og seværdigheder.  

 

Byens beboere 

Byens beboere har accepteret verdens undergang, fordi der ikke er noget at stille op. Det er vigtigt, at 

spillerne forstår denne accept. Der er ingen store demonstrationer, eller folk der raserer butikkerne. Til 

gengæld er der butiksejere, som står ude på gaden og deler mad ud, biografer der kører klassiske film og 

lukker folk gratis ind, fyrværkeri og stille gråd. Den kommende undergang gør generelt folk mere venlige 

i stedet for at gøre dem egoistiske.  

 

Stemningsfulde situationer 

Her er en række situationer der kan virke som inspiration og som du kan bruge, hvis spillerne enten ikke 

fanger stemningen af sig selv, eller hvis spillerne har brug for en lille pause i deres egne beskrivelser.  

 

Generelle situationer 

 Pigen Med Tørklædet er på arbejde i kiosken. Hun er sørgmodig og lidt skræmt, men vil passe sit 

arbejde til det sidste. Hvad skulle hun ellers lave… 

 I skolen er der ingen lærere, men nogle få elever, der maler billeder på vægene og løber på skateboard 

på gangene. 

 I parken er der tændt et stort bål. Folk samles og synger sange. Nogle er stolte, andre græder, andre 

igen sidder bare helt stille sammen og betragter flammerne.  

 På en gade er der stillet borde med mad frem. Folk kommer med det, de synes, de kan undvære og 

byens hjemløse, og hvem der ellers lige kommer forbi og har lyst, sidder på puder på gaden og spiser.  

 Byggepladser og offentlige kontorer ligger øde hen, hvorimod mange butikker og forlystelser holder 

åbent.  
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Scener for Drengen 

 Mor og stedfar er ikke umiddelbart til at se, men der kommer lyde fra soveværelset. Drengens 

lillesøster sidder alene foran fjernsynet og hiver sider ud af bedstemors gamle, fine eventyrbog, som de 

ellers aldrig har fået lov at røre.  

 Da mor og stedfar kommer ned, er de stille og triste. Mor laver pandekager og andre gode ting, men 

det hele sker i stilhed.  

 

Scener til Kvinden Med Barnet 

 Barnet er usædvanligt stille da kvinden vågner. Barnet virker ikke ulykkeligt, bare undrende.  

 Ude i gården leger en stor flok børn med deres forældre og bedsteforældre. Stemningen blandt 

børnene er høj, og nogle af de voksne har også ladet sig rive med. Andre sidder og kigger på, mens de 

holder i hånd eller synger stille for sig selv.  

 

Scener til Den Gamle Mand 

 I plejehjemmets store spisestue er det gamle, aflåste klaver blevet åbnet. En gammel mand står og 

prøver at stemme det, mens en anden sidder ved siden af og synger, fortabt i sin egen verden.  

 Køkkenets hemmelige lager af kager er blevet åbnet og personalet deler ud. Der er ikke ret meget 

personale på arbejde, men de få der er, sørger for, at de gamle får det så godt som muligt. Der er også 

blevet hentet smøger og sprut, som ellers er forbudt af sundhedshensyn.  

 

Bipersoner 

Som udgangspunkt beskriver spillerne selv bipersonerne i deres historier, men hvis de har svært ved det, 

kan du gå ind og hjælpe. 

Det vigtigste at huske i forhold til bipersonerne er, at de ikke er levende mennesker i deres egen ret, men 

bipersoner i hovedpersonernes historie. De skal være, hvad end hovedpersonerne har brug for. Senere i 

scenariet får bipersonerne specifikke funktioner, men i første akt er de kun til som hjælpere og 

modstandere for hovedpersonerne.  
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Bipersonerne skal følge spillernes ønsker. Hvis det virker som om, at de vil have modstand, skal du give 

dem modstand osv. Og det allerbedste er, hvis spillerne selv beskriver, hvad de gør. I kan også hjælpes 

lidt ad. 

Her følger en meget kort præsentation af de bipersoner, som står i rollebeskrivelserne. 

 

Pigen Med Tørklædet 

Optræder hos både Den Gamle Mand og 

Drengen. Hun er en sød pige med mørke øjne, 

som arbejder i kiosken ved siden af Parken.  

 

Drengen synes, hun er sød, og er måske 

ligefrem forelsket. Den Gamle Mand har 

udviklet et venskab med hende, fordi hun er en 

af de eneste, der lytter til ham.  

 

Drengens mor, stedfar og lillesøster 

De har som udgangspunkt ikke et særligt tæt 

forhold. Drengen bor hjemme i deres garage. 

Han føler sig overset og ikke som en rigtig del 

af familien. 

 

Drengens rigtige far 

Drengen har brugt meget tid på at vente på at 

hans rigtige far skulle ringe, men han ringede 

aldrig.  

 

 

 

 

 

Faderen til Kvinden med Barnets barn 

De har været kærester, slog op og fandt sammen 

en enkelt nat. Det var nok til at gøre Kvinden 

Med Barnet gravid, men han ville ikke kendes 

ved barnet.  

 

Kvinden Med Barnets forældre 

Kvinden Med Barnet flyttede tidligt hjemmefra 

og så sig aldrig tilbage. 

 

Kvinden Med Barnets veninder 

De plejede at feste sammen, men nu hvor 

Kvinden Med Barnet ikke længere kan gå til 

fester, har de mistet kontakten. 

 

Den Gamle Mands søn 

Efter sin kones død kom Den Gamle Mand op 

at skændes med sin søn. De har ikke haft 

kontakt i flere år.  

 

Den Gamle Mands datter 

Den Gamle Mands datter bor i udlandet og har 

fået sin egen familie. Det er den primære grund 

til, at de ikke længere har kontakt.  
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Slutscenen 

Udover startscenerne, hvor hovedpersonerne vågner, er slutscenen den eneste faste i denne akt.  

Slutscenen foregår på en forladt togstation, hvor hovedpersonerne alle møder op ved solnedgang.  

De står et øjebilk på peronen og har tid til at se hinanden lidt an. Der er ikke andre til stede på den 

forfaldne perron. Der vokser græs på skinderne, og fuglene er begyndt at kvidre højt, som de gør lige før 

solnedgang. Så hører man lyden af et gammeldags damplokomotiv i det fjerne. Det første 

hovedpersonerne ser, er den hvide røg og så triller det imponerende, sorte lokomotiv ind på peronnen. 

Og her slutter første akt.  

 

Eksempel: 1. akt 

Da vi var færdige med øvelserne, spillerne havde læst deres roller og jeg havde fortalt om første akt, 

instruerede jeg spillerne i at lukke øjnene og forberede et stemningsbillede der viste, hvordan deres 

karakter havde det ved spillets start. Så hørte vi nummeret ”Dark Dark Dark Track 1”. Spillerne beskrev 

efter tur et billede, og så gik vi i gang.  

Jeg startede med kort at fortælle, at det var morgen og endda en ganske særlig morgen, fordi folk overalt 

i byen vågnede og vidste… 

Så henvendte jeg mig til den første spiller. Det var Kvinden Med Barnet. ”Du vågner ved, at der er alt for 

stille. Du vågner og ved, at om to dage vil verden gå under, og at du skal møde op ved en forladt 

togstation i aften ved solnegang”. Kvinden Med Barnets spiller tog over og begyndte at fortælle. Hun lå 

og nød stilheden, selvom hun vidste, at hun burde stå op og se til den lille. Til sidst blev hun panisk og 

skyndte sig op til vuggen, men den lille sov. Hun fortalte videre, hvordan hun stillede sig ved vinduet og 

nød morgenen og fuglesangen, selvom hun vidste, at hun burde vække den lille, så de ikke kom ud af de 

daglige rutiner. Så grinede hun lidt, fordi det var dumt at tænke på rutiner, når verden snart ville gå 

under. Her tav hun og så på mig, så jeg gav bolden videre til den næste spiller. Det var Den Gamle 

Mand.  

Jeg startede med en introduktion der var meget lig Kvinden Med Barnets. ”Du vågner ved, at 

morgenluften kommer ind gennem dit vindue og tager i gardinerne. Du vågner og ved, at om to dage vil 

verden gå under, og at du i aften skal være på den nedlagte perron, ved solnedgang.” Den Gamle Mands 

spiller fortalte, at Den Gamle Mand blev liggende lidt. Han havde jo ikke travlt. Det havde han jo aldrig.  
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Her bad Kvinden Med Barnets spiller om en Blå Rum Scene. Den skulle foregå i det hjem 

som Den Gamle Mand boede i, før han kom på plejehjem. Hun bad ham om selv at 

beskrive stedet. Han beskrev sit hjem som det så ud efter hans kones død, med flyttekasser 

og tomme rum. Kvinden Med Barnet og Den Gamle Mand talte lidt om, hvordan det var 

at ligge sit liv bag sig, og om sønnen der kom og tog Den Gamle Mands ting. Kvinden 

Med Barnet spurgte, hvorfor sønnen fik lov til at tage det fine fjernsyn og Den Gamle 

Mand svarede, at næste generation jo også skulle have det lidt godt. 

Da spillerne havde afsluttet scenen i Det Blå Rum, gik vi tilbage til Den Gamle Mand. Han 

filosoferede lidt over verden, mens han stod op, tog tøj på og gik ud for at få morgenmad.  

Sådan fortsatte første akt. Spillerne beskrev, hvad hovedpersonerne gjorde, tænkte og følte, 

afbrudt af Blå Rums scener, som der var en del af. Jeg blandede mig ikke, udover at skifte 

fokus fra en spiller til den næste, slutte et par Blå Rum scener, der blev for lange, og 

beskrive at tiden gik. Spillerne beskrev selv verden, og hvad bipersonerne i deres egne 

historier gjorde.  

Der skete ikke ret meget i løbet af den første akt. Hovedersonerne lagde flere gange an til 

at gøre noget vigtigt, men fortrød hver gang. Den GamleMand gik f.eks. ned til kiosken og 

købte to øl. Da han var gået ud, fortrød han, at han ikke havde takket kioskejerens datter, 

men han gik ikke tilbage. Det var tydeligvis et bevidst valg fra spillernes side, at 

hovedpersonerne ikke rigtigt rykkede sig i første akt. Da halvdelen af dagen var gået og 

hovedpersonerne stadig ikke havde foretaget sig noget stort, spurgte jeg, om der var nogen, 

der havde noget, de ville nå, inden de skulle mødes på den forladte perron. Drengen ville 

gerne have en aftensmadsscene med familien. Han beskrev, at de næsten ikke bemærkede 

ham, så han tog sine ting og gik.  

Jeg beskrev den sidste scene. Hovedpersonerne mødtes på perronen. Toget kom. 

Togføreren steg ud og bød hovedpersonerne velkommen. Og så sluttede første akt, og 

spillerne forlod spillokalet for at holde pause.   
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2.akt. Rejsen 

Generelt om 2. akt 

Anden akt er hovedpersonernes rejse mod Bjerget Ved Verdens Ende.  

Verden er så småt begyndt at gå under, hvilket hovedpersonerne mærker efterhånden som de kommer 

længere og længere væk fra byen og det trygge og kendte. Der begynder at blive tomt og stille. Først er 

det lydene fra dyr og fugle der forsvinder og hen mod slutningen ser de halve huse, og der er ikke 

længere nogen dufte eller nogen temperatur.  

I anden akt kommer hovedpersonerne igennem en række scener, som er fastlagte på forhånd og som du 

beskriver. Spillerne har altså ikke længere lov til at beskrive verden, men skal nu kun reagere på den.  

Målet med de scener, som spillerne kommer igennem, er, at hovedpersonerne langsomt skal udvikle sig 

og blive til nogen. Dette gør de ved at tage nye navne.  

Det er kun i anden akt, at spillerne må tage nye navne, og derfor skal de have fundet det navn de gerne 

vil ende med, når akten er slut.  

Anden akt starter på den forladte perron og slutter når hovedpersonerne når til Bjerget Ved Verdens 

Ende.  

 

Stikord til stemning og temaer i anden akt: Drømmeagtig, nysgerrighed, accept og forandring. 

 

Spillederens opgaver i 2. akt 

Anden akt bliver kørt meget traditionelt. Du sætter scener og spiller de bipersoner, som hovedpersonerne 

møder undervejs.  

Udfordringen ligger i at give hovedpersonerne tilpas modstand, så de ikke uden videre kan komme 

igennem de enkelte scener, men har noget at reagere på. Det må aldrig bare være ligegyldigt, for så 

udvikler hovedpersonerne sig ikke. Ligesom i første akt skal du prøve at følge spillerne og se, hvor de vil 

hen. Hvis de prøver sig lidt frem, så vent til det virker som om, de har besluttet sig for en tilgang og så 

lad det lykkes for dem. Bipersonerne må gerne være insisterende, så spillerne straks får en fornemmelse 

af, hvad scenen handler om. Prøv at gøre situationerne vigtige for hovedpersonerne. 

Det er generelt en god idé at beskrive scenerierne i stikord og gerne med sanselige tillægsord, så det ikke 

kun er synet, men også dufte og lyde der beskrives.  
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Du må gerne lade tomheden skinne mere og mere tydeligt igennem og begynde at beskrive et fravær af 

stærke farver, dyrelyde osv., når I når til de sidste scener i anden akt.  

Scenerne må gerne glide sammen for spillerne, så det føles som én lang rejse, i stedet for som en række 

scener der afløser hinanden. Beskriv hvordan et landskab ender og et nyt begynder.  

 

Det Blå Rum i 2. akt 

Det Blå Rum virker i denne akt som en kontrast til hovedpersonernes virkelighed. I Det Blå Rum kan de 

snakke frit og gå lige til sagen. I deres virkelige verden er de fremmede, der først skal til at lære hinanden 

at kende og blive fortrolige ved hinanden. 

 

Musikken i 2. akt 

Musikken til anden akt er Nino Rotas soundtrack til Frederico Fellinis ”Il Casanova”.  

Under anden akt er der et nummer per scene, så første nummer på cd’en passer til første scene osv. 

Nummeret kører på repeat under scenen og når scenen er ved at være slut, kan du slå repeat fra og lade 

nummeret kører over i det næste nummer af sig selv for derefter at sætte repeat til igen. Hvis det bliver 

for kompliceret, kan du også bare sætte hele cd’en på repeat. Det er vigtigere, at du er til stede i scenariet 

og for spillerne, end at musikken kører helt som den skal.  

Indledningsnummeret til 2. akt er ”Dark Dark Dark Track 2”. 

 

Scenerne 

Der er 8 scener i 2. akt.  

Den første scene er en introscene, hvor hovedpersonerne tager toget ud af byen og den sidste er en 

afslutningsscene, hvor hovedpersonerne kommer til ørkenen og omsider kan skimte Bjerget Ved Verdens 

Ende i det fjerne.  

Hver af de seks midterste scener præsenterer hovedpersonerne for en eller anden form for situation, de 

kan reagerer på. Det er vigtigt, at spillerne forstår, at de ikke skal begynde at lede efter den rigtige måde 

at løse situationerne på. De kan alle løses på flere måder, og det er netop det valg, som hovedpersonerne 

tager, der former dem som mennesker og kan lede frem til, at de tager nye navne.  

Det er også vigtigt, at spillerne forstår, at ingen af hovedpersonernem må dø eller blive efterladt 

undervejs. De skal alle tre nå til Bjerget Ved Verdens Ende.  
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De seks midterste scener har en hovedperson som er i fokus i den scene. Det betyder ikke, at de andre 

ikke må blande sig og få alt det ud af scenen, de kan. Du behøver ikke at gøre spillerne opmærksom på, 

hvilken hovedperson der er i centrum, men det er scenens hovedperson, du så vidt muligt skal prøve at 

udfordre til at handle og udvikle sig. I gennemgangen af scenerne står der, hvem der er den primære 

hovedperson i scenen.  

 

At skifte navn 

Verdens Ende handler dybest set om at finde sig selv og tage skæbnen i egen hånd. At skifte navn er det 

der viser, at hovedpersonerne har gennemgået en udvikling. Det skal dog helst hænge sammen med, 

hvordan de har ageret. Drengen bliver således ikke Den Modige Dreng ud af det blå, men kan vælge at 

kalde sig det, hvis Drengens spiller synes, at Drengen har gjort noget modigt.  

Hvis Drengen f.eks. redder Kvinden med Barnets barn, kan han blive til Den Modige Dreng, Den 

Dumdristige Dreng eller måske Manden Med Barnet alt afhængigt af, hvordan spilleren selv tolker 

situationen.  

Det er også muligt at tage identitet efter ting eller personer. Ligesom Kvinden Med Barnets identitet 

ligger i at hun er mor, kan Drengen blive til Drengen Der Elskede Pigen og ligesom Pigen Med 

Tørklædet er opkaldt efter en beklædningsgenstand, så kan Den Gamle Mand for eksempel blive til Den 

Gamle Mand Med De Røde Sko.  

En hovedperson skifter navn ved at omtale sig selv med sit nye navn, når spilleren beskriver hvad 

hovedpersonen gør. F.eks. ”Den Ulykkelige Gamle Mand ser efter hende” eller ”Den Elskende Kvinde 

sætter sig på bænken med barnet i armene”. 

Hvis spillerne ikke selv begynder at skifte navne efter de første par hovedscener, så kan du begynde at 

spørge dem: ”Hvem er du?”. 

Hovedpersonerne kan skifte navn på et hvilket som helst tidspunkt under anden akt, og de kan gøre det 

ligeså tit de vil.  
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Gennemgang af de enkelte scener 

Her kommer en gennemgang af scenerne i rækkefølge. Der er en oversigt over scenerne i 

spillederkompendiet. 

 

1: Toget 

Steder: 

Peronnen: Overgroet med ukrudt. Larm fra fugle der hilser natten velkommen. Stærke dufte af græs og 

olie og jord. 

I toget: Gammeldags kupéer. Togets beroligende gyngen. Duft af læder og træ som i et antikvariat. 

Mørkt udenfor, men en unaturlig, overstadig larm fra fugle og dyr og råb, latter og sang som fra fester i 

det fjerne, men der er intet at se i det uigennemtrængelige mørke, bortset fra reflektionerne fra kupéen i 

togets ruder og af og til et lys i det fjerne. 

Handling: 

Hovedpersonerne ser toget køre ind til peronnen. Togføreren stiger ud og byder dem velkommen om 

bord. Da spillerne har sat sig til rette, kommer en steward ind og tilbyder dem mad og drikke fra sin lille 

vogn.  

Hele natten kører toget gennem mørket, der er fyldt med lyde.  

Tidligt om morgenen standser toget og togføreren fortæller hovedpersonerne, at de skal fortsætte mod 

Bjerget Ved Verdens Ende. De får besked på at følge nogle overgroede togskinner så langt, de kan, og 

ellers bare gå lige ud i samme retning. Så tager han afsked og toget fortsætter ad et spor, der kører i en 

anden retning.  

Bipersoner: 

Lokomotivføreren: 

Venlig, ældre herre. Stor blå jakke og lokomotivførerkasket. Byder spillerne velkommen og er den der 

fortæller dem, at de skal hen til Bjerget Ved Verdens Ende.  

Stewarden: 

Imødekommende og glad. Er på vej med toget for at være sammen med sin familie, som bor udenfor 

byen.  
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2: Muren 

Dette er først og fremmest Drengens scene. 

Sted:  

Skoven. Starter som en lys bøgeskov, men bliver efterhånden mere tæt og knudret, jo længere de når 

frem. Duften af skovbund, mos og træer. Lyden fra en svag blæst i trækronerne og fra dyr der pusler og 

fuglekvider fra forskellige skovfugle. Der er usædvanligt mange dyr og fugle i skoven, og de virker trykke 

ved hinanden og ved hovedpersonerne. 

Handling: 

Hovedpersonerne kommer til en høj mur. I muren er en dør. Ved siden af døren sidder en lille dreng, og 

han har nøglen til døren. Drengen Med Nøglen vil ikke umiddelbart give nøglen fra sig. Om spillerne 

overtaler ham, tvinger ham, narrer ham eller noget helt fjerde, er op til dem selv.  

Bipersoner: 

Drengen Med Nøglen: 

Lille, 5-10 år, alt efter hvad der virker bedst. Drengen Med Nøglen kan være så kær eller provokerende 

som du fornemmer, at spillerne har brug for. Han vil meget nødigt af med nøglen, fordi det er alt, hvad 

han har. Han er jo Drengen Med Nøglen. Drengen Med Nøglen keder sig og vil gerne have 

hovedpersonerne til at blive og lege. Hvis de begynder at spørge ind til, hvem han er og hvor han er fra, 

svarer han bare, at han er Drengen Med Nøglen. Mere får de ikke ud af ham.  

 

3: Forsvunden Kærlighed 

Dette er først og fremmest Kvinden Med Barnets scene. 

Sted: 

Den smukke have. Duften af blomster. Høje, skyggefylde træer. Vilde blomster over alt. Ukrudt og højt 

græs. Frugttræer og buske med bær. En ensom påfugl, springvand og formklippede buske. En 

havelabyrint. Begyndende efterårsfarver, duften af gamle blade og følelsen af frisk efterårsvind i håret og 

ansigtet.  

Handling: 

Hovedpersonerne møder en ung mand, der slæber på en smukt malet robåd. På siden af båden står der 

med store bogstaver Den Elskede Kvinde. Den unge mand er tydeligvis ulykkelig. Han græder og bander 

og bakser med båden for at få den hurtigere fremad.  
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Hvis hovedpersonerne ikke af sig selv stopper for at spørge, hvad der er galt, kalder han på dem og beder 

dem om hjælp til at trække båden, bare et stykke af vejen. Den Unge Mand Med Båden er på vej hjem 

for at tilbringe sin sidste tid med sin familie, men han er bange for, at han ikke når hjem i tide, fordi 

båden er tung, og han er alene om at trække den. Båden har han bygget sammen med sit livs store 

kærlighed, men hun døde fra ham, før de nåede at virkeliggøre deres drøm om at sejle verden rundt i 

robåden, og nu er den alt, hvad han har tilbage af hende.   

Bipersoner: 

Den Unge Mand Med Båden: 

Den Unge Mand Med Bådend er tydeligvis frustreret og bange for ikke at nå hjem og se sin familie. 

Samtidig vil han ikke skille sig af med båden, som er alt hvad han har tilbage fra Den Elskede Kvinde. 

Hvis spillerne ikke umiddelbart vil hjælpe ham med båden, kan han blive desperat eller insisterende. 

Hvis de prøver at overtale ham til at give slip på båden, kan han blive fornærmet eller ulykkelig og 

fortælle om alt det gode, han og Den Elskede Kvinde havde sammen, men får de ham overtalt til at give 

slip, kan han blive lettet, som om en tung vægt er blevet løftet fra hans skuldre.  

 

4: Selvmordet 

Dette er først og fremmest Den Gamle Mands scene.  

Sted: 

Elefantkirkegården. Kæmpestore skelletter, spredt rundt på jorden. Hvidt sand under fødderne, der 

knaser, når man træder på det. Plamager af vildt græs, der vokser op af de hvide ben. Her og der enkelte 

slyngplanter med blomster i dæmpede farver. Lugten af tør jord. Små øglelignende væsner piler rundt 

mellem skelletterne og store rovfugle sidder på de store, hvide ben og betragter hovedpersonerne, når de 

går forbi. 

Handling: 

Hovedpersonerne møder en ældre kvinde, der er i gang med at begå selvmord. Om hun står på en stol og 

er ved at springe, om hun er ved at skærer håndledene over med en kniv, eller måske er ved at skyde sig, 

er op til dig. Hun stopper sit foretagende, da hun får øje på hovedpersonerne. Hun er bange for 

undergangen, og vil derfor slå sig selv ihjel, men hun kan ikke helt få sig selv til at gøre det. Hun beder i 

stedet hovedpersonerne om at gøre det for hende. Derudover ville hun blive frygteligt glad, hvis de vil 

begrave hende og synge for hende, når hun er død. Hvis hovedpersonerne ikke umiddelbart vil hjælpe, 

kan Kvinden Der Vil Dø blive vred eller ked af det eller noget helt tredje, men det skal ikke være for let 

for hovedpersonene bare at vende ryggen til hende og gå. 
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Bipersoner: 

Kvinden Der Vil Dø: 

Kvinden Der Vil Dø er en ældre kvinde i spraglet og ganske fint tøj. Hun kan fortælle, at hun engang var 

nogen, og at hun har haft et godt liv, men at det er ligemeget nu. Det eneste hun ønsker er at dø. 

Umiddelbart er hun meget teatralsk, men om hun senere bliver oprigtig og hvordan hun i øvrigt opfører 

sig er op til din fornemmelse af, hvad spillerne har brug for.  

 

5: Fristelsen 

Dette er først og fremmest Drengens scene. 

Sted:  

Mosen. Grønt, mudret vand. Lyden af hovedpersonernes sjaskende fodtrin og bratte, fremmedartede 

skrig fra underlige mosefugle. En fornemmelse af, at noget rører sig under vandet. Gråbrune træer med 

lange grene der slæber i vandoverfladen. Lugten af råddent vand.  

Handling: 

Hovedpersonene kommer til en stor flok mennsker, der holder fest. De kan hører musikken og latteren 

på lang afstand. Der er sat fakler op i det mudrede vand og lange borde med mad og drikke. Et lille 

orkester spiller på livet løs. Festen er vild og overstadig, folk spiser og drikker og knepper, ler og danser 

og slås. Folkene til festen vil nyde livet til det yderste, før verden går under. En pige tager fat i Drengen 

og trækker ham til side. Hun er jomfru og vil gerne prøve at have sex før verden ender. Hun trækker 

Drengen med hen til et diskret sted. Hvis Drengen har brug for mere modspil, kan Pigen fortryde, da de 

er gået igang og blive usikker på, om hun har lyst til at gennemføre. Om hun er blevet såret og vil have 

Drengen til at gå sin vej, eller om hun kan overtales til alligevel at gennemføre, eller om hun helst bare 

vil sidde sammen med Drengen og snakke og være tæt på ham, er op til situationen.  

Bipersoner: 

Pigen: 

Pigen er umiddelbart sød, køn og imødekommende. Hun er meget insisterende eller lokkende, når hun 

vil have Drengen med. Hun kan blive følsom, usikker og lidt forvirret, lige inden de skal til at gå i gang 

med samlejet, men det afhænger af, hvad Drengens spiller har brug for.  
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6: De Gamle 

Dette er først og fremmest Den Gamle Mands scene. 

Sted:  

Kornmarken. Gulbrunt korn så langt øjet rækker. Lyden af viden der tager i kornet. Højt græs der vokser 

vildt. Enkelte vilde blomster. 

Handling: 

Hovedpersonerne møder en flok gamle mennesker, der sidder i lænestole og kigger ud i luften eller ryger 

piber og læser bøger. De er alle iført blå morgenkåber og røde sutsko. Da de får øje på Den Gamle 

Mand, omringer de ham straks og prøver på at give ham røde sutsko og blå morgenkåbe på. De prøver at 

overbevise ham om, at han er en af dem, og at han skal blive hos dem.  

Bipersoner: 

De Gamle: 

De gamle fungerer som en gruppe. De har ikke længere nogen særlig identitet ud over at være gamle 

mennesker. Men de kan tydeligvis også lide det sådan. De har fred og ro til at drømme om dengang, de 

var nogen, til at sove og tænke. De er glade for at være en del af denne gruppe af gamle, for her føler de 

sig aldrig alene. Og det er meget vigtigt for dem, at få Den Gamle Mand til at blive. Han er jo alligevel 

en af dem og vil aldrig blive lykkelig andre steder end sammen med ligesindede. De forstår ikke, hvad 

han laver med de unge mennesker, han vil jo bare sinke dem og blive til besvær. Om De Gamle er søde 

og oprigtige eller mere desperate, er op til situationen, og hvad Den Gamle Mands spiller har brug for.  

 

7: Det Forsvundne Barn 

Dette er først og fremmest Kvinden Med Barnets scene. 

Sted: 

Den forladte storby. Lyden af blæsten og følelsen af sand mod huden. Majestætiske bygninger. Ting 

begynder at mangle. Først er det små ting som skilte og lyskryds, senere halve huse og gader der ender 

blindt. Alt er forladt, og en voldsom blæst blæser sand og støv og aviser rundt. Der bliver længere og 

længere mellem de høje huse, og der er ingen små huse til at optage pladsen mellem dem. Der er bare 

tomt. Ingen dyr, ingen mennesker, ingen dufte.  

Handling: 

Hovedpersonerne bliver passeret af en mand. Da han er nået forbi dem, opdager de, at Kvinden Med 

Barnets barn er væk. Før de når at reagere, er manden drejet om et hjørne, så de ikke længere kan se 

ham.  
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Men de kan høre barnet der græder et sted. Hvis de følger lyden af barnegråd, finder de manden der har 

taget barnet. Hvis det giver mening, kan de forfølge ham og barnet gennem den øde, halvejs forsvundne 

storby, indtil de til sidst indhenter ham. Hvorfor Manden Med Barnet har taget barnet, er op til 

situationen. Måske har han mistet sit eget barn og vil have et nyt, måske synes han, at Kvinden Med 

Barnet er en dårlig mor, eller måske er han bare ensom og savner selskab. Hvis hovedpersonerne truer 

Manden Med Barnet eller prøver at overfalde ham, kan han true med at skade barnet, men det kan også 

være, at han er glad for barnet og aldrig kunne finde på at gøre det ondt. Hvis barnet er blevet efterladt 

tidligere i scenariet, har Manden Med Barnet det fra starten af scenen. De ser ham gå forbi med det og 

hører det græde. 

Bipersoner: 

Manden Med Barnet: 

Manden Med Barnet er en yngre mand, hurtig og slank og klædt i en lang, sort frakke, der flagrer efter 

ham, når han løber. Hvor gode intentioner han i bund og grund har med barnet, er op til situationen. 

Han kan være hård og kold og hævde, at barnet har det bedre hos ham, eller han kan være oprigtig og 

sårbar og ønske at beholde barnet hos sig, for ikke at være alene i denne sidste tid.  

 

8: Ørkenen 

Dette er primært en afslutningsscene til 2. akt. Der behøver ikke at ske det store. Det vigtige er, at 

hovedpersonerne ser, at de snart er fremme ved mål.   

Sted: 

Ørken. Gråhvidt sand. Ingen vind. Ingen dufte. Ingen lyde. Der er hverken varmt eller koldt. Bare 

uendeligt og tomt, bortset fra hovedpersonerne selv, bjerget i det fjerne og solen der er ved at gå ned.  

Handling: 

Hovedpersonerne kommer til ørkenen og kan omsider skimte Bjerget Ved Verdens Ende i det fjerne.  

 

 

Afrunding på navnene 

Når I er ved at være færdige spørger du hver spiller: ”Hvem er du”, så de kan få slået fast, hvem de er 

endt med at blive, før akten slutter.  
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Eksempel: 2. akt 

Efter pausen, hvor spillerne havde haft tid til at snakke, gik vi tilbage til spillokalet. De fik de 

instruktioner, de skulle have før 2. akt, ”Dark Dark Dark Track 2” blev sat på mens de sad med lukkede 

øjne og da den var færdig, beskrev de hver et billede af deres hovedpersons sindtilstand. 

Vi startede på perronnen, hvor Kvinden Med Barnet, der allerede nu skiftede navn til Kvinden Der Ville 

Klare Alting Selv begyndte at bakse barnevognen op i det gamle tog. Drengen, der nu blev til Den 

Hjælpsomme Dreng, sprang til og de fik barnevognen om bord. Den Gamle Mand så til og fortrød, at 

han ikke havde været den første til at tilbyde sin hjælp, så han skiftede navn til, Den Ubrugelige Gamle 

Mand.  

Hovedpersonerne skiftede navne mange gange i løbet af anden akt. De brugte navnene til hele tiden at 

sætte ord på, hvordan de havde det, og hvordan situationen påvirkede dem.  

Der var et skift i stemningen fra scenerne som fandt sted i den virkelige verden til Blå Rum scenerne. I 

den virkelige verden var hovedpersonerne fremmede, der først i løbet af 2. akt begyndte at komme tæt på 

hinanden. Når de var i Det Blå Rum, havde de kendt hinanden altid og kunne snakke om hvad som 

helst. De brugte også af og til Det Blå Rum til at holde indre monologer eller beskrive minder.  

De kom til muren og Drengen Med Nøglen. Den Utålmodige Kvinde prøvede at tvinge nøglen fra ham, 

men dette var primært Drengens scene, så jeg lod det ikke lykkes for hende. Drengen der nu blev til Den 

Voksne Dreng, satte sig ned foran Drengen Med Nøglen og fortalte ham om en skov, han havde leget i. 

Den Voksne Dreng var selv blevet for stor til at lege i den, men Drengen Med Nøglen var stadig barn, så 

han kunne få den. Den Voksne Dreng gav sit barndomsminde og dermed også en del af sin barndom i 

bytte for nøglen.  

Den næste de mødte var Den Unge Mand Med Båden. Dette var Kvinden Med Barnets scene, men hun 

var stadig i dårligt humør og ville videre i stedet for at hjælpe. Både Drengen og Den Gamle Mand ville 

til gengæld gerne hjælpe med at slæbe båden, men eftersom dette var Kvinden Med Barnets scene, og 

hun havde besluttet at Den Unge Mand Med Båden ikke skulle have hjælp, kom de ikke videre og måtte 

til sidst give op. De overtalte Den Unge Mand Med Båden, til at efterlade båden, men det var ikke en 

lykkelig slutning på scenen. Den Unge Mand Med Båden var trist og modløs da han gik videre.  

De gik videre og hørte et skud. Den Gamle Mand skyndte sig i forvejen og fandt Kvinden Der Vil Dø. 

Hun havde prøvet at skyde sig selv uden held og ville nu have Den Gamle Mand til at gøre det for sig. 

Det nægtede han. De andre sluttede sig til og havde en lang diskussion med Kvinden Der Vil Dø, om 

hvorfor det var vigtigt at leve videre, selvom de vidste at de skulle dø. Det endte med, at hun blev overtalt 

til at efterlade pistolen og følge med dem. Hun fandt dog snart et smukt sted, hvor hun besluttede, at 

hun ville blive og vente på døden. Det blev en smuk afslutning for hende, og dermed en lykkelig 

afslutning på scenen.     
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Hovedpersonerne havde meget internt spil og mange fine snakke om livet og døden (både i og udenfor 

Det Blå Rum). I scenerne med Fristelsen og De Gamle, hvor henholdsvis Drengen og Den Gamle Mand 

overvejede at blive, fik de slået fast, at de efterhånden var blevet en familie. Dette blev kun forstærket af, 

at Drengen reddede barnet fra Manden Med Barnet i scenen Det Forsvundne Barn. De var blevet lige så 

tætte i den virkelige verden, som de var i Det Blå Rum. De havde fundet hinanden og overvundet 

ensomheden. Da de til sidst blev spurgt, ”hvem er du”, var de blevet til Drengen Der Kæmper For Det 

Der Er Vigtigt, Den Betydningsfulde Gamle Mand og Kvinden Der Havde Fået En Familie. Drengen var 

blevet voksen, Den Gamle Mand følte igen at han kunne være til nytte for nogen, og Kvinden Med 

Barnet havde lært at få hjælp fra andre og havde fundet sig en rigtig familie.  
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3. akt: Verdens Ende 

Generelt om 3. akt 

I tredje akt er hovedpersonerne nået til Bjerget Ved Verdens Ende. Undergangen er nu meget nært 

forestående, verden er ved at forsvinde og drøm og virkelighed er begyndt at flyde sammen.  

Der er nu intet andet tilbage end bjerget, stjernerne og hovedpersonerne som sidder sammen på bjergets 

top. Alt hvad de har tilbage er hinanden, minderne og drømmene. 

3. akt foregår på en måde semi-live. Spillerne skal sidde i en cirkel med hinanden i hænderne for at 

mærke den nærhed og det fællesskab, som hovedpersonernen deler i denne sidste akt.  

Det Blå Rum ligger nu meget tæt på hovedpersonernes virkelige verden. Alt hvad de skal gøre for at 

komme dertil, er at lukke øjnene. I starten af akten kan de hive hinanden tilbage til virkeligheden, men 

til sidst, som hovedpersonerne forsvinder med den døende verden, har de kun Det Blå Rum.  

Sidste akt handler for hovedpersonerne om at finde fred og accept, men om det lykkes, er op til spillerne.  

Spillerne og hovedpersonerne skal så vidt muligt hjælpe hinanden med at få afsluttet alle 

hovedpersonernes historier.  

 

Stikord til stemning og temaer i tredje akt: Drøm og virkelighed, halvt i søvne (døende), nærhed, 

tryghed, frygten for undergangen.  

 

Spillederens opgaver i 3. akt 

Tredje akt skulle gerne køre nogenlunde af sig selv. Din opgave er at styre virkemidler som musik og lys 

og prøve at time det, så spillerne har tid nok til at få afsluttet deres historier, uden at det bliver trukket i 

langdrag.  

 

Det Blå Rum i 3. akt 

Det Blå Rum er ikke længere et sted der ligger udenfor virkeligheden i tredje akt. Det er et sted, der 

blander sig med hovedpersonernes virkelighed på Bjerget, så de kan flyde ind og ud mellem de to.  

Måske er det deres fantasi der kører i højeste gear, nu hvor kroppene er døende, men igen, er det ikke så 

vigtigt, hvad det i virkeligheden er, der sker.  
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Det eneste hovedpersonerne skal gøre for at komme til Det Blå Rum, er at lukke øjnene. De kan stadig 

tale med de andre spillere, der ikke befinder sig i Det Blå Rum, men de taler som i søvne. De kan slutte 

sig til hinanden i Det Blå Rum, ved selv at lukke øjnene, men de kan ikke længere vælge hvem, af de 

andre der er til stede. De kan forandre Det Blå Rum lige så ofte de vil.  

Det Blå Rum kommer stille og roligt til at overtage virkeligheden. Til sidst i akten, beder du spillerne om 

at lukke øjnene og ikke åbne dem igen før du siger til (efter afslutningsnummeret). 

 

Musikken i 3. akt 

Musikken til tredje akt er Angelo Badalamentis soundtrack til ”De fortabte børns by”. Hele cd’en køres 

på repeat, indtil scenariet er slut.  

Indledningsnummeret til 3. akt er ”Dark Dark Dark Track 6” 

 

Bjerget Ved Verdens Ende 

Om Bjerget Ved Verdens Ende altid har ligget der og altid har heddet sådan, er der ingen der ved, og det 

er egentligt også lige meget. For nu er det det sidste der er tilbage i verden, sammen med 

hovedpersonerne og stjernerne, der langsomt slukkes.  

Mens hovedpersonerne sidder på Bjerget, falder mørket langsomt på, men selv mens der er en rest af 

dagslys tilbage, er alt hvad man kan se fra Bjergets top, tomheden der spreder sig ud til alle sider, som en 

trist, grå ørken. Da mørket først er faldet på, bliver Bjerget til et trygt og eventyrligt sted. Det er som om 

man sidder midt i selve stjernehimmelen. Der er hverken varmt eller koldt, ingen lyde og ingen dufte, 

bortset fra lydene og duften af de andre hovedpersoner som sidder helt tæt på. Tre små punkter midt i et 

uendeligt, men døende univers.  

Fantasi og virkelighed mister deres mening her. Det er som om hovedpersonerne alligevel hele tiden 

drømmer. I Det Blå Rum er de frie til at gøre lige, hvad de vil, og samtidig har de kun hinanden og dette 

sted.  
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Fysiske virkemidler 

Tredje akt har, forskellige fysiske virkemidler. Her kommer en gennemgang. 

Nærheden 

I tredje akt skal spillerne sidde i en rundkreds med hinanden i hænderne. Fysisk berøring er vigtig i 

tredje akt, som et tegn på nærhed. Det er ikke nødvendigvis hovedpersonerne der sidder og holder 

hinanden i hånden, men de har den samme følelse af nærhed, som hvis de gjorde. Hovedpersonerne har 

kun hinanden at holde fast i, og hvis en spiller slipper de andres hænder, betyder det, at dennes 

hovedperson har stillet sig udenfor fællesskabet og er alene med tomheden, indtil man finder tilbage igen. 

Selvom en person har forladt fællesskabet, kan man stadig snakke med de andre og dele tanker og 

minder.  

Den fysiske berøring har også en mere praktisk funktion. Hovedpersonerne er nu, ligesom resten af 

verden, døende og ved at forsvinde. De forsvinder langsomt ind i Det Blå Rum, men kan dog stadig få 

hinanden tilbage til virkeligheden på Bjerget. Hvis en af hovedpersonerne vil have en anden hovedperson 

tilbage til Bjerget og til virkeligheden, skal man hive lidt i vedkommendes arm, så vender hovedpersonen 

tilbage igen og åbner øjnene. Som om hovedpersonen er blevet vækket fra en drøm. 

Stjernerne 

Før akten starter skal du placere en række fyrfadslys rundt omkring i lokalet. Dem tænder du når akten 

går i gang, og slukker samtidigt for lyset i loftet. Når spillerne er kommet i gang med at spille og har 

fundet sig til rette, kan du begynde at slukke fyrfadslysene ét efter et. Når alle lysene er slukkede, beder 

du spillerne om at lukke øjnene og holde dem lukkede under resten af akten, så de tilbringer det sidste af 

scenariet i Det Blå Rum.  

Stilheden 

Spillerne skal på forhånd instrueres i, at når musikken skrues ned, skal de begynde at tale lavere, indtil 

musikken til sidst stopper og scenariet er slut.  

Du kan så småt begynde at skrue ned, når lysene er slukkede. Gør det i små ryk, så spillerne har en 

chance for at følge med i hvor meget spilletid der er tilbage. Samtidig skal du prøve at følge spillet. Når 

spillerne ikke har mere, de gerne vil, er der ingen grund til at trække scenariet længere. Omvendt må du 

heller ikke slutte, før du har en fornemmelse af, at de er ved at have udspillet deres historier, og hver især 

har fundet en afrunding.  
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Afslutningen 

Når du har skruet helt ned for musikken, skal du sætte afslutningsnummeret på, som er ”Dark Dark 

Dark Track 1”, og lade spillerne lytte til det, før du tænder lyset, og scenariet er forbi. 

 

 

Eksempel: 3. Akt 

Nu hvor hovedpersonerne havde fået løst deres grundkonflikter, var der ikke ret meget tilbage at gøre.   

3. akt blev spillet på under 20 minutter.  

Spillerne kom ind og blev sat i en cirkel på gulvet og fik instruktionerne til 3. akt. Vi hørte ”Dark Dark 

Dark Track 6”, og så beskrev spillerne hovedpersonernes sindstilstande i billeder.  

De tre sad med hinanden i hænderne. De var oppe på bjerget, under stjernerne der langsomt slukkedes, 

efterhånden som jeg pustede stearinlysene ud. Verden var tom. Sat udenfor tid og rum.”Hvor er barnet”, 

spurgte Drengen Der Kæmper For Det Der Er Vigtigt. ”Det ved jeg ikke”, svarede Kvinden Der Havde 

Fået En Familie, ”men det gør ikke noget. Jeg er ikke sikker på, om der var et barn…”. Der blev et 

øjebliks panik, da Drengen Der Kæmper For Det Der Er Vigtigt lænede sig lidt tilbage og de andre 

troede at han var ved at give slip. ”Jeg er ked af, at jeg ikke fik levet så længe, men jeg har lært en 

masse… så det er måske godt nok”, sagde Drengen Der Kæmper For Det Der Er Vigtigt stille. Jeg bad 

spillerne om at lukke øjnene. Der var tavshed lidt. Musikken var begyndt at blive lavere, så spillerne 

havde sænket stemmerne. ”Hvad tror i der vil ske?” spurgte Den Betydningsfulde Gamle Mand. Der var 

stille lidt, så hviskede Kvinden Der Havde Fået En Familie: ”Alt bliver tomt…” Så forsvandt musikken, 

og det første nummer med Dark Dark Dark blev sat på, mens spillerne sad med lukkede øjne og 

langsomt slap hinandens hænder.  

Det var stort set det. Der blev snakket en lille smule mere, om det at skulle dø, men hovedpersonerne 

virkede i bund og grund afklarede, så jeg begyndte ret hurtigt på at slukke lysene, få dem til at lukke 

øjnene og skrue ned for musikken.  

 

 


