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Genre: Socialrealistisk drama med et episk præg 
Antal spillere: 4 + 1 spilleder 
Spilletid: 4-6 timer

Spillertyper: Spillere med ønske om indlevelse i 
fortællingen, underspillede følelser og en lyst til være 
medfortællere på en historie, der strækker sig gennem 
mange år, og hvor mange mellemregninger ikke bliver 
fortalt. Det gør bestemt ikke noget, hvis du bare føler 
dig en smule mere voksen, end du før har gjort – og 
har gjort dig måske bare en enkelt tanke om det at 
blive ældre.

Spilledertype: Du skal elske at sætte skarpe scener 
og formidle stemning af  havneby, årenes gang og 
kombinationen af  både håb og forfald. Som spilleder 
er du i Bette Liverpool i høj grad instruktøren, der sikrer 
et stramt fokus på det relevante, uden spillerne mister 
følelsen af  frihed.

Om forfatteren: Mikkel Bækgaard er selv fra Nord-
jylland, hvor han i sin tid startede sin scenarieforfat-
tergerning i teenageværelset til tonerne af  Cthulhu og 
ungdomsdramaer. Siden er han blevet voksen, flyttet 
til København og har nu i tre scenarier (også i Løgstør 
og Vasen) forsøgt at beskrive det Nordjylland, han selv 
er flygtet fra. Senest er Mikkel blevet far, så nu synes 
han selv, han for alvor skal til at forholde sig til, hvad 
det der voksenliv egentlig er for noget.

Jeg kan huske, dengang jeg var dreng og stod nede på 
havnen med min storebror Frank og kiggede over på 
værftskranen. Deroppe arbejdede de rigtige mænd, sagde 
vi. Deroppe arbejdede vores far. Det var vi helt sikre på. 
Det var det højeste sted i byen, sagde Frank. Deroppe 
kunne man se hele verden. Det var vi også sikre på. 
Man kunne se helt til Sverige og til Læsø og til Ham-
borg. Ja, helt til New York, Frihedsgudinden og Kina 
fortalte vi hinanden. 

Det var løgn, fandt vi siden ud af  …

Frank gjorde altid det forkerte, Allan gjorde altid 
det rigtige. Sådan har det altid været for de to 
brødre. Den ene stak af  til Nordnorge, Grøn-
land og olierigger i Nordsøen. Den anden blev 
i byen, giftede sig med Maria, fik job på værftet 
og gjorde alt det, man forventede. Sammen var 
de stærke, men alligevel skilte tiden, kærligheden 
og drømmene dem ad. Årene gik, alvoren tog til, 

og for sent opdagede de begge, at de sad med 
røven langt under vandskorpen.

Bette Liverpool er historien om to brødre i Frede-
rikshavn fortalt gennem mange år. Fra de som 
børn drømmer om fremtiden, til de mange år 
senere bliver tvunget til at finde sammen, trods 
svigt, uforløste konflikter og kærlighed til den 
samme kvinde. Scenariet er for fire spillere, hvor 
to spiller brødrene som unge, mens de to andre 
spiller dem som ældre – og hvor voksenlivets 
gammelkloge erfaringer støder sammen med 
fortidens drømme om fremtiden. Bette Liverpool 
er et socialrealistisk drama med et episk touch, 
inspireret af  Bruce Springsteen og Allan Olsen. 
Heri går provinsstemning hånd i hånd med ama-
tørboksning, værftsarbejdere og historier om at 
være taberens søn og at go down to the river.

Foromtale
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Indledning
Bette Liverpool handler om to brødres liv, kon-
flikter og drømme fra de er unge i slutningen og 
60’erne til årtusindskiftet mange år senere. Sce-
nariet udspiller sig i Frederikshavn med byens 
skibsværft som et vigtigt omdrejningspunkt. Hi-
storien spænder fra, at brødrene i ungdommen 
sniger sin ind på værftets område, øver boksning 
og drømmer om fremtiden, til de årtier senere 
desillusionerede genkalder sig fortiden og skal 
finde deres fremtid i byen. Her er værftet lukket, 
og alt er både fuldstændig forandret og fuldstæn-
dig det samme for de to brødre.

Scenariet klipper mellem en række scener fra 
brødrenes liv, og i løbet af  spillet får man et 
større og større indblik i de konflikter, der ef-
terhånden er ved at skille dem ad. De enkelte 
scener følger ikke i kronologisk rækkefølge, men 
derimod i med spring frem og tilbage i tiden. 
Det hele er bundet sammen af  en rammehisto-
rie, hvor de to brødre over én aften skal forsøge 
at finde ind til hinanden igen, efter de ikke har 

talt sammen i flere år – og hvor de hver skal fin-
de ud af, hvordan de kommer videre i deres liv.

Bette Liverpool er et socialrealistisk rollespilsdrama 
med et episk touch for fire spillere og en spil-
leder. To af  spillerne spiller brødrene som unge, 
og de to andre spiller dem som ældre. Scenariet 
udforsker, hvordan ens ungdoms forestillinger 
sjældent står mål med det liv, man ender med at 
leve. Og samtidig udforsker scenariet, hvordan 
ungdommens frihed efterhånden bliver afløst af  
alvor og ansvar – men uden man nødvendigvis 
giver afkald på drømmene om et andet liv.

Brødrene

Scenariet har de to brødre Allan og Frank som 
de altoverskyggende hovedpersoner.

Allan – den yngste – har altid gjort det forvente-
lige og korrekte, mens Frank – den ældste – altid 
har gjort det forkerte. Og selvom de to brødre 
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altid er på vej i vidt forskellige retninger og er 
vidt forskellige, så er de alligevel tæt forbundne 
med hinanden og med den by, som udgør rygra-
den i deres liv på godt og ondt – og som de ikke 
kan slippe, hvor meget de end prøver.

Allan gifter sig tidligt, får arbejde, børn og lever 
et forudsigeligt liv, mens Frank træder ved si-
den af, hustler sig gennem livet og aldrig slår sig 
til ro. Omdrejningspunktet for scenariet er de 
konfrontationer, som de to brødre har gennem 
årene, hvor svigtet tillid og kærligheden til den 
samme kvinde giver grobund for voksende fru-
strationer og større og større konflikter.

Fortællingen

Scenariet er bundet sammen af  en rammehisto-
rie, der udspiller sig over en aften i december 
1999, hvor begge brødre skal træffe beslutninger 
om livet og fremtiden. De to mødes for første 
gang i årevis og skal på trods af  deres personlige 
konflikter forsøge at finde hinanden igen.

Allan overvejer at forlade sin kone og sine børn 
for at udleve de frihedsdrømme, han altid har 
haft. Derfor må han i løbet af  aftenen finde ud 
af, om han virkelig vil opgive sit stabile liv for en 
diffus drøm, eller om han i sidste ende finder ro 
i det, han har. 

Frank har efter mange år med løst arbejde i 
udlandet besluttet sig for at vende hjem til Fre-
derikshavn, hvor han nu for alvor ønsker at 
finde den ro, som han har længtes efter i mange, 
mange år. Men spørgsmålet er, om han kan finde 
ud af  det, når folk i byen – inklusive Allan – har 
meget faste forestillinger om, hvordan det er, 
når Frank vender hjem, og hvad de skal forvente 
af  ham.

Scenariet udspiller sig dels på ’nutidsplanet’ i ’99, 
hvor brødrene skal finde ud af  deres fremtid, og 
dels gennem et antal scener i fortiden, hvor man 
spiller en række nedslag i brødrenes liv.

Hvordan spiller man scenariet?

Rent spilteknisk fungerer scenariet ved, at to 
af  spillerne spiller brødrene i en ældre udgave, 
mens de to andre spiller brødrene i en yngre ud-
gave. 

De to udgaver af  rollerne har forskelligt per-
spektiv på tilværelsen. De yngre ser fremad med 
ungdommelige drømme, mens de ældre ser 
tilbage på et liv, hvor tingene ikke blev, som de 
forventede det – og hvor frihedsdrømmene nok 
er delvist intakte, men hvor livets alvor også har 
overtaget store dele af  ungdommens forestil-
linger.

Når spillerne ikke spiller en af  hovedrollerne, 
spiller de centrale bipersoner som fx Maria, der 
er Allans kone og brødrenes fælles kærlighed.

I starten af  spillet klipper scenariet ret stringent 
mellem scener, der enten spilles af  de ældre el-
ler de yngre udgaver af  rollerne. Men i løbet 
af  scenariet får spillerne større mulighed for at 
påvirke scener, som deres udgave af  rollen ikke 
medvirker i. Det sker blandt andet ved, at de 
ældre udgaver kan kommentere på ting, der sker 
i scener med de yngre, eller ved at man spiller 
den samme scene flere gange med forskellige 
perspektiver. Det kan også ske gennem fortælle-
sekvenser, hvor fx de ældre brødre fortæller om 
en situation i fortiden. 

Spillederens rolle

Som spilleder er det din rolle at styre historien 
ved at sætte scener og formidle den melankolske 
industriarbejderstemning, hvor årene følger efter 
hinanden, mens livet går på godt og ondt.

Der er ikke en fast og stringent scenestruktur i 
scenariet, og det er derfor dig, der styrer scenari-
ets flow og sætter de scener, du finder relevante. 
Det er dig, der skaber den overordnede fortæl-
ling i spillet ved at klippe scenerne, sætte nye og 
ved at lave relevante skift mellem de ’unge’ og de 
’gamle’ udgaver af  rollerne. 

Du har dermed et stort ansvar som ’instruktø-
ren’, der på det rigtige tidspunkt fx skifter fra 
en klassisk rollespilsscene til at få spillerne til at 



6

fortælle om situationen i stedet for – eller ved at 
lade den anden spiller overtage midt i en scene.

Du skal derfor konstant være opmærksom på, 
hvordan spillet udvikler sig, og være klar til at 
bruge de indspark, spillerne kommer med, til 
at skabe sammenhænge og få spillet til at glide 
fremad.

Til din hjælp får du senere i denne scenarietekst 
præsenteret en række virkemidler, som kan bru-
ges til at skabe den særlige stemning af  årenes 
gang. Derudover får du en gennemgang af  sce-
nariets aktstruktur, som hjælper dig med at få hi-
storien til at skride fremad og holde fokus på det 
væsentlige – trods spring frem og tilbage i tid. 
Og endelig får du i sidste del af  scenarieteksten 
en række forslag til konkrete scener delt op efter 
forskellige temaer, som du kan vælge at fokusere 
på i løbet af  spillet.

Setting og stemning

Bette Liverpool udspiller sig i Frederikshavn fra 
slutningen af  tresserne og frem til årtusinde-
skiftet. Hvordan byen konkret ser ud, er ikke så 
væsentligt for scenariet. Det er ikke selve byen, 
men derimod dens stemning af  havneby, værfts-
arbejdere og færgetrafik, der er i højsædet.

Scenariet handler om to mænd, der er bundet 
til deres by og dens arbejderklasseånd. Det er et 
miljø, hvor man gør, som ens far altid har gjort. 
Man får sig et job på værftet, fordi det har man 
altid skulle, man gifter sig, helst med en lokal, 
og man har ikke de store muligheder for at lave 
om på tingene – både fordi man ikke har råd til 
andet, og fordi det forventes af  en. Her får man 
ikke uddannelser og går på universitetet – og 
drømmer man om andet end at arbejde på værf-
tet, er det om karrierer som boksere, ishockey-
spillere eller om at rejse til Alaska for at arbejde 
og skyde bjørne. 

Det er også et miljø, hvor armbevægelserne ikke 
er store, og mange ting bliver holdt usagte. Li-
vets begivenheder fejres ikke nødvendigvis med 
overdådige fester, men med mindre markeringer. 
Et bryllup kan sagtens foregå på rådhuset med 

middag i svigerfars stue og efterfølgende druktur 
på den lokale bar, hvor omgangene dog sagtens 
kan flyde i en lind strøm til ære for det nygifte 
par. Stolthed og ægthed er i vigtigere end blær 
og tomme ord blandt værftsarbejderne i Frede-
rikshavn.

Den episke følelse af  årenes gang og de melan-
kolske tilbageblik er også et vigtigt element i sce-
nariets stemning. Der går mange år, fra brødrene 
er unge, til de er midaldrende og må forholde sig 
til det liv, de har levet indtil nu. Og derfor kan 
begivenheder opfattes ganske anderledes, når 
man ser tilbage på dem tyve år senere, end de 
gjorde, da udspillede sig.

Inspirationen

Bette Liverpool er især inspireret af  sange af  Allan 
Olsen og Bruce Springsteen. Scenariet er et forsøg 
på at omsætte stemningen og følelsen fra nogle af  
deres bedste sange til rollespil. Det er et forsøg på 
at indfange den særlige arbejderklassestemning, 
som begge disse mestrer at beskrive med ganske få 
velvalgte ord.

For Olsens vedkommende er det sange som Ta-
berens Søn, Stille Morgen, og Fem under Nul, der har 
inspireret til dette scenarie.

For Springsteens vedkommende er det især The Ri-
ver, Highway Patrolman, Born to Run og Hungry Heart.

Og så kan Tom Waits’ Jersey Girl også nævnes som 
inspiration til de mere lykkelige stunder i scenariet – 
og som Springsteen også af  og til spiller live.

Bette Liverpool?

Titlen Bette Liverpool er taget fra en Allan Olsen-sang 
med samme navn, og som starter med sætningen 
”Vi har en ingen Speakers Corner i mit Bette Liverpool”.
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Frederikshavn 

Frederikshavn er en middelstor dansk provinsby med 
25.000 indbyggere, der ligger i Nordjylland ud til Kat-
tegat. Byen er en rigtig havneby, hvor det store skibs-
værft er den centrale arbejdsplads i byen, der desuden 
er præget af  store færgeruter til Norge, Sverige og 
Læsø samt af  en store flådestation, der også har til 
huse her.

Selve byen består både af  gamle arbejderkarreer i fire-
fem etager, parcelhuse og grå betonkomplekser i byens 
udkant.

Udover at være industri- og havneby og porten til 
resten af  Skandinavien for mange jyder, er byen også 
præget af  mange svenske og norske endagsbesøgende, 
der kommer hertil for at købe billig dansk sprut og 
nyde godt af  den liberale danske alkolholkultur. 

For at spille eller spillede dette scenarie er det bestemt 
ikke et krav, at man har et indgående kendskab til 
Frederikshavn. Scenariet forholder sig ganske frit til, 
hvordan byen i virkeligheden er. Det er ikke scenariets 
formål at levere et realistisk portræt af  Frederikshavn, 
men derimod at bruge byen som det bagtæppe, histo-
rien udspiller sig på.

Værftet og værftskranen

Det store skibsværft i Frederikshavn er et centralt sted 
i dette scenarie. Det er her, de to brødre forventes at 
arbejde, når de er blevet voksne. Og det er her, de som 
unge sniger sig ind for at udforske det forbudte og det 
spændende blandt stål, svejseapparater og drømmen 
om at være rigtige mænd.

Den store værftskran, der rejser sig over selve værftet, 
har en særlig betydning i scenariet. Kranen er det sted, 
hvorfra man kan se ud i verden og ind i fremtiden. 
Den ser brødrene på som børn og forestiller sig, hvor-
dan man herfra kan se hele verden – og senere som 
unge klatrer brødrene også herop. Det er her, man 
sniger sig op, når det skal være rigtigt farligt. Det er 
her, man tager pigerne med op, når de for alvor skal 
imponeres.

Når scenariets rammehistorie udspiller sig i slutningen 
af  ’99 er værftet lukket, og alle de ansatte er blevet 
fyret. Samtidig er den store kran væltet i den store 
orkan, der ramte landet 3. december. Tilbage står de 
tomme, spøgelsesagtige og forladte værftsbygninger 
samt resterne af  den væltede kran.
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For at du kan få en klar idé om, hvordan scena-
riet kan køre, får du her et par korte eksempler 
på spillestilen.

Først eksempler fra starten af  scenariet:

Prolog: Unge Allan og Unge Frank fortæl-
ler om første gang, de sneg sig ind på værf-
tet og klatrede op i den store værftskran. 
Spillederen spørger ind til, hvad de drømte 
om, da der sad der i toppen af  kranen og 
kunne se vidt omkring.

Åbning af  rammehistorien: De to brødre 
mødes ved færgen for første gang i mange 
år. Dette spilles som en klassisk underspillet 
rollespilsscene. De to brødre siger ikke me-
get, men ender med at sætte sig ind i Allans 
bil sammen, og Allan begynder at køre. Det 
vides ikke endnu , hvor de vil køre hen.

Flashbacks langt tilbage: Spillederen 
klipper og sætter en scene i starten af  
70’erne, hvor Unge Allan præsenterer sin 
nye kæreste Maria for Unge Frank. De 
to unge-spillere spiller scenen, men på et 
tidspunkt afbryder spillederen pludselig og 
spørger Ældre Frank-spilleren, om han kan 
huske den dag. Spilleren fortæller lidt om, 
hvordan Ældre Frank husker dette. Her-
efter klipper spillederen tilbage til scenen, 
som fortsætter lidt endnu. Bagefter spilles 
et par scener mere fra dengang, hvor Maria 
lige var blevet kæreste med Allan – men før 
det hele blev alvor.

Videre i rammehistorien: Tilbage på sce-
nariets nutidsplan kører Allan og Frank ned 

på Central Caféen, en bodega på gågaden 
i Frederikshavn. Frank prøver at overtale 
Allan til bare at køre hjem til Allan i stedet, 
men Allan insisterer. De taler lidt uden for 
baren, før de går ind og bestiller øl. Frank 
prøver lidt overraskende for Allan og de 
andre gæster at bede om kaffe i stedet for 
øl. En stamgæst (spillet af  en af  unge-spil-
lerne) prøver at få Frank til at betale ham 
de 500 kroner, som han åbenbart har skyldt 
i flere år.

Serie af  flashbacks – etablering af  de 
ældre brødres konflikt: Spillederen klip-
per til en scene, der udspiller sig i midten 
af  90’erne. Ældre Allan og Maria (spillet af  
en af  unge-spillerne) bliver banket op midt 
om natten af  en skidefuld Ældre Frank, der 
netop er vendt hjem til byen efter arbejde 
i udlandet. Han vil have Allan med ud at 
drikke og feste, men Allan vil ikke med. 
Børnene inde huset begynder at græde. Det 
ender med, at Frank skælder Allan ud for at 
være kedelig, og Allan skælder Frank ud for 
altid at være forbandet uansvarlig. 

Spillederen klipper til næste morgen, hvor 
Frank er endt i detentionen, og Helle og 
Jimmy kommer for at hente Frank. Sam-
tidig dukker Maria op for også at hjælpe 
Frank (hvilket spilleren understreger, at hun 
ikke har fortalt Allan). Spillederen spørger 
pludselig midt i scenen Unge-Frank spille-
ren, om det her er første gang, at Maria har 
hjulpet ham på den måde. Spilleren begyn-
der at fortælle om første gang, Maria mod 
Allans vidende hjalp Frank i en lignende 
situation.

Et par korte eksempler  
på spillestilen
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Og her et par eksempler hen mod slutningen af  
scenariet:

Spillet har kredset en del om, hvordan Al-
lan har følt sig svigtet af  Frank, som han 
så meget op til i sin ungdom – og som han 
virkelig troede skulle hjælpe ham væk fra 
Frederikshavn og ud i verden. Flashback-
scenerne har især handlet om de helt unge 
dage, hvor Allan, Frank og Maria festede 
sammen og endte med at køre galt. I ram-
mehistorien sidder de to brødre stadig på 
Center Caféen og er efterhånden blevet 
temmelig fulde og mere og mere åbne for 
hinanden. 

Rammehistorien – Unge Frank kan 
overtage spillet: Allan prøver her hele 
tiden at få Frank til at være sit gamle jeg. 
Spillederen instruerer spillerne i, at jo mere 
Frank drikker, jo mere kan Unge Frank 
vælge at overtage scenen og spille overfor 
Ældre Allan. Det er op til spillerne selv at 
skifte, forklarer spillederen dem.

Flashback – Unge Franks tale til Allans 
bryllup: Spillederen klipper og sætter en 
scene til Allan og Marias bryllup, der bliver 
holdt under ganske ydmyge forhold på en 
bar i byen. Unge Frank skal holde sin tale til 
Unge Allan. Spillederen beder spilleren om 
at holde talen, der kommer til at handle om, 
at man bare skal springe ud i sit liv og ikke 
se sig alt for meget for.

Krydsklipning mellem rammehistorien 
og flashback: På et tidspunkt vælger Ældre 
Frank-spilleren at selv klippe scenen, og i 
rammehistorien begynder han at snakke 
med Ældre Allan om netop den tale, han 
holdt for mange år siden. De taler om, hvor 
ung og naiv talen var. Spillederen klipper 
kort efter tilbage til talen, som fortsætter, 
hvorefter spillerne nu på eget initiativ klip-
per frem og tilbage mellem rammehistorien 
og flashback-scenen. Spillerne griber selv 
initiativet, og de vælger helt selv, hvornår de 
er i nutiden og hvornår de er i fortiden.

Alternativ fortid – Ældre Franks tale: 
Krydsklippene mellem de to scener får 
skabt en stærk følelsesmæssig spænding i 
spillokalet, og for at få mest muligt ud af  
dette, vælger spillederen at afslutte scenen 
på det helt rigtige tidspunkt. I stedet beder 
han nu Ældre Frank-spilleren om at holde 
talen til Allans bryllup – altså hvis han hav-
de haft muligheden for at holde talen med 
udgangspunkt i alt, hvad han ved i fremti-
den. Det bliver en helt anden og langt mere 
bitter tale, der kommer ud af  det.
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De to brødre Allan og Frank er hovedperso-
nerne i Bette Liverpool. Det er dem, deres følelser 
og deres konflikter, der er i centrum gennem 
hele scenariet. Derfor tager hver eneste scene 
udgangspunkt i brødrene, og selvom der er en 
række gennemgående bipersoner i scenariet, er 
deres følelser og konflikter ikke i højsædet.

Rammehistorien, hvor Frank vender hjem, og 
Allan henter ham ved færgen, er scenariets om-
drejningspunkt. De mange flashbacks i scenariet 
skal give de mange tavse øjeblikke i rammehi-
storien mening og udbygge konflikterne mellem 
brødrene. 

De ældre udgaver af  brødrene skal i løbet af  
scenariet træffe tunge beslutninger og fremstille, 
hvordan livet er blevet, mens de yngre skal frem-
stille livet i ungdommen og samtidig puste til 
konflikter og gøre valgene i rammehistorien så 
svære som muligt.

De to brødre og de  
centrale bipersoner

Det centrale valg – eller ej?

Selvom scenariet handler om at spille sig frem til be-
slutning  om fremtiden hos Allan og Frank, bør det 
ikke stilles alt for udtalt eller tydeligt op i selve spillet 
– hverken i begyndelsen eller når scenariet nærmer 
sig sin afslutning. Bliver valget stillet for tydeligt, går 
meget af  stemningen og de mere subtile nuancer i 
scenariet i vasken – også selvom det står beskrevet 
i rolleoplæggene. Det bedste er, hvis det blot ligger 
som en underliggende drivkraft.

’Unge’ og ’Ældre’ roller

I scenariets rammehistorie er de to brødre knap 50 
år gamle, mens de yngre udgaver er knap 20. De 
ældre udgaver kommer dog også til at spille scener, 
hvor de er yngre end 50, og de yngre kommer ligele-
des til at spille scener, hvor de er ældre end 20.

Der er ikke noget entydigt tidspunkt i årenes løb, 
hvor rollerne skifter fra at være unge til at være 
ældre. De to udgaver af  rollerne viser to forskellige 
perspektiver på brødrene, og scenariet handler om 
den flydende overgang, hvor fx Unge Allan ændrer 
sig til Ældre Allan.

Når du sætter flashback-scener, skal du i hvert til-
fælde afgøre, om det er den ældre eller den yngre 
udgave af  rollen, som optræder i scenen. Det er 
der ikke nogen regler for, men beror i stedet på din 
vurdering som spilleder.
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Frank er den ældste af  brødrene, som på trods 
af  rollen som storebror ikke bliver betragtet som 
noget særligt godt forbillede af  sin lillebror – i 
hvert fald ikke efter han er kommet ud over den 
spædeste ungdom. Han er en rodløs sjæl, der 
aldrig har formået at holde fast på hverken jobs, 
kærester eller andres tillid, og i andres øjne gør 
han altid det forkerte – selvom han selv mener, 
han gør det rigtige.

Frank har altid haft en stor udlængsel. Han har 
aldrig ville affinde sig med blot at slå sig ned i 
Frederikshavn og arbejde på værftet, som hans 
far og omverdenen ellers altid har forventet af  
ham. Han har i stedet skuffet sin far – og til dels 
også Allan – ved at rejse ud i verden for at ar-
bejde i blandt andet Nordnorge, på olieboreplat-
forme i Nordsøen og på Grønland. Dermed er 
han rejst væk fra alle de forventninger, som er til 
ham i Frederikshavn.

Men på trods af  sit evige forsøg på at flygte, 
vender Frank altid tilbage og har et stort behov 
for at vise, at han duer til noget. Derfor ved alle 
i byen det, når Frank vender hjem med penge på 
lommen. Så er der dømt fest, ballade og proble-
mer. Og her ender det altid med, at han oplever 
store nederlag og en masse fasttømrede forvent-
ninger til, hvordan han er.

Alt dette håber Frank at lave om på, da han efter 
flere års fravær vender tilbage til Frederikshavn i 
december ’99. Her håber han virkelig på at kun-
ne slå sig til ro, at få et job på værftet (som han 
ikke ved er lukket) og få genetableret sin kontakt 
til Allan og Allans kone Maria, som Frank altid 
har haft et ganske særligt forhold til.

Unge Frank

Unge Frank vil vise verden, at han dur til noget. 
At han kan udrette ting på egen hånd, og at in-
gen skal bestemme over ham. Han drømmer om 
at rejse til Alaska og opleve de vildeste eventyr. 
Samtidig lover han Allan, at han vil være hans 
boksetræner, så de sammen kan skabe en glor-
værdig karriere, der skal bringe dem ud i verden.

Frank må dog skuffe Allan, da han efter en 
bilulykke med Allan og Maria i en stjålen bilen 
ryger i fængslet for spritkørsel og biltyveri og 
bagefter rejser væk for at arbejde. 

I scenariet er det Unge Frank-spillerens opgave 
at repræsentere den energi, som ungdommen 
besidder – en energi, der både skaber store 
drømme og store nederlag. Unge Frank skal 
både være et skræmmebillede på denne energi 
og samtidig være den storebror, som Unge Al-
lan ser op til. Derudover skal spilleren gennem 
sit portræt af  Franks fortid gøre det svært for 
Ældre Frank at vende hjem til Frederikshavn og 
slå sig til ro.

Ældre Frank

Ældre Frank er et spejlbillede af  alt det, som 
Unge Frank var. På trods af  alderen er han ikke 
faldet til ro, men hustler sig stadig gennem livet 
med skiftende jobs omkring i verden. Han for-
mår ikke at binde sig til nogen – ikke engang til 
den kvinde, der har født ham en søn i Frederiks-
havn, og som han lover guld og grønne skove, 
hver gang han er i byen.

Ældre Frank drømmer om for alvror at vende 
tilbage til Frederikshavn og få den accept, som 
han altid har længtes efter. Og i særdeleshed 
drømmer han om blive accepteret af  Allan og 
Maria igen.

I scenariets rammehistorie skal Ældre Frank 
undgå at falde i alle de fælder, der ligger for 
ham. Han ønsker at starte på en frisk, men Al-
lan og resten af  byen har klare forventninger til, 
hvordan det er, når Frank vender hjem. Spørgs-
målet er, om det er for let at falde i den rolle, 
han kender alt for godt.

I de flashback-scener, som Ældre Frank optræ-
der i, er det spillerens opgave at repræsentere 
bagsiden af  den udlængsel, som både Unge 
Frank og Allan har.

Frank 
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Allan er den yngste af  brødrene, og han har altid 
været den fornuftige og korrekte af  de to. Som 
ung så Allan op til sin storebror, men med årene 
er Allan nærmest blevet den storebror for Frank, 
som Frank ellers burde være for Allan. Det er 
Allan, der taler fornuftens stemme, og som altid 
prøver at få sin bror ud af  problemer og redde 
hans røv. Og med tiden er Allan blevet mere og 
mere træt af  sin brors evindelige undskyldninger 
og manglende evne til at tage vare på sit eget liv.

Ligesom sin bror har Allan også altid drømt om 
at komme væk fra Frederikshavn og ud i den 
store verden. Men modsat Frank har Allan aldrig 
haft den samme drivkraft til rent faktisk at gøre 
det. Allan har derimod altid været ham, der har 
gjort det korrekte, når livet har krævet det af  
ham.

Som ung var Allan et lovende amatørbokseta-
lent, og han så sine evner i ringen som en vej til 
eventyr og store oplevelser – og som Frank ville 
hjælpe ved at være hans træner. Desværre måtte 
Allan opgive sine boksedrømme og i stedet ind-
træde i rollen som ung familiefar, da hans kære-
ste blev gravid, og Allan måtte gøre sin pligt og 
gifte sig med hende.

Med årene er Allan groet mere og mere fast i sin 
rolle som familiefaren, der gjorde det ’rigtige’. 
Men drømmene og tvivlen har alligevel altid na-
get ham, og da værftet lukkede, familien måtte 
sælge huset, og de flyttede i en betonlejlighed, 
blev de uudlevede drømme atter nærværende for 
Allan. Han tænker mere og mere over sit liv, og i 
de mørkeste stunder overvejer han at forlade det 
hele og begynde på en frisk. Disse tanker bliver 
mere konkrete, da han hører, at Frank vender 
hjem. For måske kan netop Frank hjælpe ham 
væk fra det hele, selvom de ikke har talt sammen 
i flere år.

Unge Allan

Unge Allan ser meget op til sin storebror og 
ville ønske, han havde det samme drive til at leve 
fuldt ud og lade sig rive med af  situationer og 
drømme. Han er ikke god til at gøre de vilde ting 
på egen hånd, og han lader derfor Frank tage 
initiativerne og følger som oftest med for at op-
leve det sus, han ikke selv tør kaste sig ud i.

Men selvom Unge Allan beundrer sin bror, for-
agter han også Franks mangel på dømmekraft 
og hader den måde, hvorpå Frank altid tager al 
opmærksomheden og samtidig ødelægger alting. 
For Unge Allan er trods sine drømme en fornuf-
tig ung mand, der er sit ansvar bevidst og gør alt 
det, der forventes af  ham.

I scenariet er det Unge Allan-spillerens opgave 
at repræsentere den tid, hvor Allan faktisk havde 
et valg. Det handler om for spilleren både at ud-
forske de drømme, Allan havde, men samtidig 
også at retfærdiggøre de valg, han rent faktisk 
træffer – for Unge Allan er jo både en drøm-
mer og en fornuftsbetonet fyr på samme tid. 
Samtidig handler det om at vise, hvor afhængig 
Allan var af  Frank dengang – og dermed at vise, 
at Frank på scenariets nutidsplan kan hjælpe Al-
lan med at udleve sine drømme, selvom det kan 
have store konsekvenser.

Ældre Allan

Ældre Allan er en stolt familiefar, der altid har 
gjort sit bedste for at tage sig af  sin kone og 
deres børn. Han mener selv, at han gør – og al-
tid har gjort – det rigtige, og efterhånden, som 
årene går, er han blevet mere og mere træt af  at 
skulle agere storebror for Frank. Faktisk er Allan 
så træt af  det, at han til sidst har brudt kontak-
ten med sin bror.

I rammehistorien oplever Ældre Allan, at han er 
kørt fast i sit liv. Han er arbejdsløs, efter værf-
tet er lukket, han har måtte sælge huset, og han 
er desillusioneret og i tvivl om, hvordan han 

Allan
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skal komme videre i sit liv. Han er 
begyndt at tvivle på sin kærlighed 
til Maria og overvejer at forlade det 
hele. I løbet af  scenariet skal Allan 
gøre op med sig selv, om han har levet 
på en løgn og skal starte forfra – eller om 
han i virkeligheden indser, at han er glad 
for det liv, han har levet, selvom det ikke 
blev, som han drømte om.

I de flashback-scener, som Ældre 
Allan optræder i, skal han især 
repræsentere den fornuftige, 
stabile og bedrevidende bror, 
der står i modsætning til 
alt det kaos, som Frank 
står for. Samtidig 
skal han repræsen-
tere alt det, som de 
unge udgaver af  
brødrene frygter, at 
de en dag vil blive 
til.

Allan og Franks konflikt

Omdrejningspunktet i Bette Liverpool er de broderlige 
konflikter mellem Allan og Frank. Det handler om, 
hvordan de to glider fra hinanden, efterhånden som 
årene går. Samtidig udgør kontrasten mellem de unge 
og de ældre udgaver af  rollerne også en vigtig drivkraft 
i scenariet.

Men selvom der er lagt op til store konflikter mellem 
de to, er de ikke beskrevet entydigt noget sted i dette 
scenarie. Det er nemlig i høj grad op til spillerne og dig 
at skabe konflikterne gennem spillet. Derfor fremgår 
det heller ikke, hvad det præcis er, der har fået Allan til 
at bryde kontakten med Frank. Det skal i stedet skabes 
igennem jeres spil.

Trekantsdrama?

Udover den centrale broderkonflikt mellem Allan og 
Frank er der også antydet et muligt trekantsdrama i 
scenariet.

Som unge var Allan, Frank og Maria nemlig et dyna-
misk trekløver, der gik utroligt godt i spænd sammen. 
Og selvom det var Allan, der var kæreste og siden blev 
gift med Maria, herskede der en klar rivalisering om 
hendes gunst – som muligvis er fortsat op i voksenli-
vet, hvor Frank stadig er lidt forelsket i hende.

Hvor meget dette mulige trekantsdrama skal fylde i 
spillet, er op til dig og dine spillere. Det kan fungere 
rigtigt godt, hvis det blot bliver antydet og blot frem-
træder som en melankolsk drøm hos Frank. Det kan 
nemlig nemt komme til at fylde for meget og fjerne 
fokus fra den centrale historie om brødrenes interne 
forhold.

Men har du eller spillerne brug for at styrke konflik-
terne og få et mere konkret drama i spil, kan I skrue 
op for trekantsdramaet og spille mere på det.
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Udover de to hovedpersoner optræder der også 
en række andre personer i scenariet. De er ikke 
beskrevet videre detaljeret, og det er i høj grad 
op til dg og spillerne, hvordan bipersonerne er.

Bipersonerne skal som udgangspunkt spilles af  
de spillere, som ikke er aktive med en hovedper-
son i en scene. Men er der behov for det, kan du 
naturligvis også spille bipersoner. Der er ingen 
af  spillerne, der har faste bipersoner, som de 
spiller gennem hele scenariet.

Både du og spillerne kan naturligvis opfinde fle-
re bipersoner hen ad vejen, når og hvis det bliver 
nødvendigt.

Maria, Allans kone

Maria var Allans ungdomskæreste, som han 
giftede sig med, da hun blev gravid som ganske 
ung. De har været gift siden og har fået tre børn.

Som ung var Maria lidt af  en vildbasse, der mær-
keligt nok faldt for den mere stille og eftertænk-
somme Allan. Men selvom det var Allan, hun 
blev kæreste med, fik hun også et tæt forhold til 
Frank, og hun udgjorde sammen med brødrene 
et trekløver, som oplevede fantastiske ting sam-
men.

Igennem årene har Maria fastholdt sit nære 
forhold til Frank – endda også i perioder, hvor 
Allan har været vred på sin bror. Men da Allan 
og Frank bryder kontakten, bliver hun også nødt 
til at gøre det. Der er dog ingen tvivl om, at hun 
savner sin svoger og alle de fantastiske oplevel-
ser, de to har haft sammen.

I scenariet kan Maria bruges til mange forskel-
lige ting. Hun kan skabe nostalgiske minder om 
ungdommens kærlighed og oplevelser. Hun kan 
være repræsentanten for alt det, som Allan sid-
der fast i – og som han måske erkender, at han 
alligevel elsker. Hun kan være symbolet på det 
uopnåelige for Frank. Og hun kan være den, 

der kan gyde olie på vandene mellem Allan og 
Frank, hvis det skulle være nødvendigt.

Maria og Allans børn

Maria og Allan har tre børn, en dreng, en pige 
og en dreng mere. Den ældste er på scenariets 
nutidsplan midt i tyverne og flyttet hjemmefra, 
mens den yngste er en efternøler, der kun er tolv 
år.

Børnene har ikke nogen stor rolle i dette scena-
rie, men de kan bruges til at tydeliggøre ansvaret 
i det liv, som Allan har levet. Samtidig kan de 
bruges til at skabe dilemmaer for Allan, der fx 
må vælge mellem at være der for sine børn eller 
hjælpe sin bror, der er i problemer. Endelig kan 
de bruges til få Allan til at vise sin faderlige om-
sorg og kærlighed.

Helle, Franks on-off-kæreste

Helle er Franks on-off-kæreste, som han altid 
vender tilbage til, når han er i Frederikshavn – 
altså med mindre han har en anden kæreste. Det 
er aldrig til at finde ud af, om de er kærester el-
ler ej, og deres forhold er altid stormomsust og 
umuligt at hitte rede i – hverken for dem selv 
eller for andre.

Helle er mor til Jimmy, som Frank er far til. Og 
selvom Frank primært har givet Helle masser af  
problemer, falder hun altid tilbage i hans arme, 
når han vender hjem fra udlandet med penge, 
gaver og store ord – også selvom hun altid siger, 
at nu skal det være slut.

I scenariet kan Helle bruges til at vise, hvor 
meget Frank flygter fra ansvaret. Men samtidig 
kan hun også bruges til at få Frank til at udvise 
kærlighed, ømhed og omsorg. Hun kan endda 
vise sig at være den person i scenariet, der i vir-
keligheden bekymrer sig allermest om Franks ve 
og vel.

Centrale bipersoner
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Jimmy, Franks søn

Jimmy er Franks søn, som han har med Helle. 
Jimmy savner sin far og ser ubetinget op til ham. 
I skolen har Jimmy det ikke nemt, hvor han ofte 
bliver drillet med, at han er Franks dreng – og 
som Frank endda slet ikke gider at tage sig af.

I scenariet er Jimmy Franks dårlige samvittighed, 
som tvinger ham til at forholde sig til et muligt 
liv i Frederikshavn. Jimmy kan samtidig bruges 
til at få Frank til at vise sig fra sin bedste og mest 
faderlige side.

Far og Mor

Far og Mor er de to brødres forældre. Far har 
altid arbejdet på værftet, er stolt af  det og har 
altid forventet, at hans sønner skulle gå samme 
vej. Han er bedrevidende og højtidelig, når han 
tilbyder at give sine børn en hjælpende hånd – 
og samtidig ekstremt skuffet, hvis de afviser den. 
Mor er tavs, hjemmegående og af  og til kærlig.

Om forældrene stadig er i live på scenariets 
nutidsplan, afhænger af  dig og spillerne og hvil-
ken fortælling, I er i gang med at skabe. I nogle 

afviklinger giver det mening, at brødrene kan 
opsøge deres gamle forældre og få en form for 
forløsning. I andre giver det bedre mening, at de 
er døde og brødrene derfor står alene tilbage.

Selvom Bette Liverpool ikke handler om brødrenes 
forhold til deres forældre, spøger de altid i kulis-
sen og kan bruges til at skærpe konflikter og vise 
skiftevis stolthed og skuffelse over brødrenes 
valg. Forældrene – og i særdeleshed Far – repræ-
senterer forventninger, krav og stramme bånd til 
byen.

Andre bipersoner

Udover de skitserede bipersoner kan der også 
optræde andre personer i scenariet. Det kan 
f.eks. være Franks drukkammerater, der har klare 
forventninger til, hvordan tingene er, når han 
kommer til byen – eller som han skylder penge. 
Det kan være Allans kammerater fra værftet, 
som er blevet fyrede, da værftet lukker. Eller det 
kan være kvinder, som Frank har været mere el-
ler mindre kærester med.

Introduktion af  bipersoner til spillerne

På spillernes rolleark er der en ganske kort præ-
sentation af  de væsentligste bipersoner. Derfor har 
spillerne en grundlæggende idé om, hvem de for-
skellige bipersoner er. Alligevel bør du, når du lader 
en spiller spille en bestemt biperson, knytte et par 
ord om personen til spilleren – både om personen 
og om den funktion, bipersonen har i den pågæl-
dende scene.
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Spillederens virkemidler
Dette kapitel gennemgår værktøjer, princip-
per og virkemidler, du kan bruge, når du kører 
scenariet og skal skabe den rigtige stemning af  
årenes gang og bristede drømme.

Helt overordnet kan principperne for at spillede 
Bette Liverpool skitseres således:

• Husk, at scenariet handler om de to brødre, 
deres forhold til hinanden og deres liv – ikke 
om alt muligt andet.

• De mange spring i tid og skift mellem spil-
lere skal skabe en følelse af  årenes gang, og 
at hovedpersonernes perspektiver ændrer sig.

• Rammehistorien forløber lineært i tid, mens 
flashback-scenerne ikke bliver spillet krono-
logisk.

• Det er dig, der sætter scener og klipper mel-
lem dem – men spillerne må gerne byde ind 
med ideer og forslag.

• Det kan være en idé at sætte scener i små 
forløb, så I fx spiller flere scener i træk, der 
kredser om samme begivenhed eller samme 
tema.

• Scener kan være almindelige rollespilsscener, 
fortællescener eller en blanding af  de to ty-
per.

• Scener kan spilles med forskellige perspek-
tiver, alt efter om det er den unge eller den 
ældre udgave af  rollen, der er med i scenen 
– ligesom fortællescener kan være forskel-
lige, alt efter, hvilken udgave af  rollerne, der 
fortæller.

• Der kan skiftes spiller midt i en scene, så 
scenen pludselig fx spilles af  Ældre Frank i 
stedet Unge Frank.

• Alternative udgaver af  fortiden eller fremti-
den kan understrege, hvordan rollernes per-
spektiver ændrer sig med årene.

• Brug virkemidlerne med omtanke, så spillet 
ikke drukner i spillerskift, alternative virkelig-
heder og generel forvirring.

• Virkemidlerne kan med held introduceres lø-
bende igennem spillet, når de bliver aktuelle.

• Spillerne behøves ikke briefes intenst om 
spillestilen og virkemidlerne inden spilstart, 
men opdager det gennem spillet – en kort 
introduktion er fin.
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Klippe og sætte scener

At sætte scener og at klippe dem på det rigtige 
tidspunkt er dit vigtigste værktøj som spilleder 
i Bette Liverpool. Det er dig, der sætter scenerne 
ud fra, hvad du finder vigtigt i spillet. På den 
måde sørger du for, at spillet har fokus på de to 
brødre og på at få historien i den retning, som 
du vurderer er vigtig. Og ved at klippe scenerne 
på de rigtige tidspunkter og gå videre til nye sce-
ner, opnår du at holde fokus og få historien til at 
skride fremad. 

Når du sætter en flashbackscene, er det vigtigt, 
at der tydeligt er noget på spil i scenen. Derfor 
bør du hele tiden overveje, hvad en bestemt 
scene skal bruges til i historien, og om den er 
interessant at spille for spillerne. Alle scenerne 
skal enten udbygge spændingerne mellem brød-
rene eller fortælle noget om det liv, de hver især 
er endt med at leve. Samtidig bør du sørge for, 
at spillerne har en eller anden form for frihed i 
den enkelte scene, så de ikke bare skal spille et 
allerede forudbestemt forløb.

Senere i denne scenarietekst får du en række for-
slag og ideer til konkrete scener. Det er dog ikke 
meningen, at du blot slavisk skal følge de scener, 
der er beskrevet heri. Der er nemlig ikke nogen 
forudbestemt rækkefølge, som scenariets scener 
skal spilles i – det afhænger nemlig meget af, 
hvordan du og spillerne griber spillet an. Du bør 
i stedet være opmærksom på, hvor spillet er på 
vej hen, og sætte scener ud fra dette. 

I afsnittet om de tre akter får du en guide til, 
hvad du bør fokusere på i hver akt, samt en ræk-
ke forslag til scener, der kunne være relevante i 
de enkelte akter.

Klip mellem rammehistorien og flashbacks

Rammehistorien, hvor Frank vender hjem og 
bliver modtaget af  Allan på havnen i december 
1999, er scenariets drivkraft og røde tråd. De 
mange flashbacks skal bruges til at give mening 
til rammehistorien og skabe de fornødne kon-
flikter heri, så brødrenes valg bliver så svære 
som muligt.

Det er derfor vigtigt, at du klipper til flashbacks, 
der er med til at skabe mening i rammehisto-
rien. Det kan ske ved, at du enten klipper til et 
flashback, der direkte uddyber noget, der bliver 
omtalt i rammehistorien, eller ved at du bruger 
flashbacks til at introducere nye konflikter og 
temaer, som du gerne vil have fokus på.

Du kan således bruge flashbacks til at ændre 
spillernes fokus i rammehistorien, hvis du synes 
de bevæger sig i en uhensigtsmæssig retning. Og 
du kan ligeledes bruge flashbacks til at skabe 
mere drama og fremkalde følelsesmæssige reak-
tioner, der sætter tingene på spidsen.

Eksempel på direkte klip mellem ram-
mehistorien og flashbacks: Allan og 
Frank står tavse på havnekajen og kaster 
småsten i vandet og kigger på det lukkede 
mørke værft på den anden side af  havne-
bassinet. Det er i starten af  scenariet, og du 
synes, der mangler lidt retning og drama, 
for at en tavs scene som denne for alvor får 
en betydning. Derfor vælger du at sætte en 
flashback-scene, hvor Unge Allan skal for-
tælle Unge Frank, at han har fået arbejde på 
værftet, selvom de begge havde forsvoret, 
at de nogensinde skulle arbejde der. Her-
efter klipper du tilbage til rammehistorien 
med brødrene på kajen, hvor det lukkede 
værft pludselig har fået en kraftigere betyd-
ning.

Eksempel på klip for at fremkalde et 
følelsesmæssigt dilemma: Allan og Frank 
sidder på en bar, og Allan taler om, at han 
har lyst til at rejse ud i verden og opleve en 
masse. At det hele bare har været én stor 
fejl. At han blev hængende i Frederikshavn, 
fordi han aldrig havde nosserne til at gøre, 
som han selv ville. Du synes, at Allan har 
brug for, at valget er sværere, og at der skal 
være mere følelsesmæssigt på spil. Derfor 
beder du spilleren beskrive, hvordan det 
var, da han aftenen inden listede ind på 

Scener fra rolleoplæggene

Det kan være oplagt at spille nogle af  de scener, der 
er beskrevet i rolleoplæggene, da disse netop er cen-
trale scener fra brødrenes liv. Hvis du sætter sådanne 
scener, bør du dog være opmærksom på også her 
at give spillerne noget frihed, så det giver mening at 
spille scenen.
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sin yngste søns værelse og betragtede den 
sovende dreng derinde, velvidende at han 
overvejede at forlade det hele. Du får også 
spilleren til at beskrive, hvordan drengen 
tidligere på aftenen fortalte om sine proble-
mer i skolen.

Lav små forløb af  flashbacks

Du behøver ikke nødvendigvis klippe direkte 
mellem rammehistorien og flashbacks. Det kan 
være en ide at lave små forløb af  flashbacks, 
hvor flere scener hænger sammen og uddyber 
scenariets temaer og konflikter, før du klipper 
tilbage til rammehistorien. På den måde får du 
skabt sammenhængene historier, som spillerne 
kan engagere sig i, og som giver et dybere ind-
tryk af, hvem brødrene er.

Det kan fx være – som det blev beskrevet i 
eksemplet tidligere – et forløb af  scener, hvor 
Frank vækker Maria og Allan midt om natten, og 
hvor han senere ender i detentionen.

Brug det usagte til at skabe spænding 
mellem scener

Når du klipper rundt mellem nedslag i brødre-
nes liv, vil der automatisk opstå en masse spørgs-
mål om, hvad der skete hvornår – og hvad der 
egentlig er sket mellem to scener. Men i stedet 
for at I bruger en masse tid i spillokalet på at 
diskutere, hvad der egentlig er sket i de fem år 
mellem to scener, kan du bruge det udefinerede 
som en styrke og til at skabe spænding i spillo-
kalet. 

I stedet for at du og spillerne aftaler den slags 
ting uden for selve spillet, fungerer det langt 
bedre, hvis det forbliver usagt eller blot antydet 
gennem det spil, der rent faktisk finder sted.

Har I brug for en smule overblik over begiven-
hedernes gang, kan I bruge den vedlagte tidslin-
je. Den viser, hvornår de vigtigste begivenheder 
cirka finder sted.

Fortællescener kan skabe afstand i tid og 
uddybe rollernes følelser

Ved at lade spillerne fortælle visse scener i stedet 
for direkte at spille dem, kan du både afveksle 
spillet og skabe følelsen af  tidens gang. Samtidig 
kan fortælling uddybe rollernes følelser og sub-
jektive oplevelser.

Når du beder en spiller fortælle om en begiven-
hed, kan du udnytte de forskellige perspektiver, 
som spillerne har gennem deres roller. Det er 
fx ikke ligegyldigt, om det er Unge eller Ændre 
Frank, der fortæller om den dag, han kom ud af  
fængslet. 

Du kan også arbejde aktivt med afstanden i tid, 
når du beder spillerne om at fortælle en scene. 
I nogle scener kan du bede unge-spillerne om 
at fortælle, som om situationen lige har udspil-
let sig. Og I andre kan du lade ældre-spillerne 
fortælle om det mange år efter. Og du kan selv-
følgelig skifte midt i en fortællescene, så Unge 
Allan starter, men at Ældre Allan så pludselig 
tager over.

Endelig kan du bruge små fortælleelementer 
midt i andre scener, så du pludselig lader en af  
spillerne fortælle et øjeblik, før I vender tilbage 
til at spille selve scenen.

Hvor meget skal rammehistorien fylde?

Selvom rammehistorien er scenariets nerve og driv-
kraft, er det ikke sådan, at den skal fylde det meste 
af  spilletiden. Måske fylder den blot en tredjedel af  
den samlede spilletid, mens flashbackscener (både 
langt tilbage i tiden og tilbageblik til nyere tid) fylder 
resten. 

Men på trods af, at rammehistorien ikke fylder me-
get i spilletid, er det dog yderst vigtigt, at den ikke 
blot bliver en undskyldning for at spille en række 
dramatiske nedslag i brødrenes liv. Det er rammehi-
storien, der i sidste ende er scenariets hovedhistorie.
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Skift perspektiv eller spiller for at fremhæve 
årenes gang

Når du ønsker at skabe følelsen af  årenes gang, 
er det oplagt at bruge skift i scenens perspektiv 
til at fremhæve, hvordan brødrene ændrer sig 
med årene. 

Som forklaret i afsnittet ovenfor er det oplagt 
at skifte perspektiv i fortællescener, så forskel-
lige spillere fortæller om de samme oplevelser. 
Men du kan også arbejde med skift i perspektiv i 
almindelige rollespilsscener. Det kan du fx gøre 
ved at lade en af  de andre roller kommentere på, 
hvad der sker i scenen – fx at Ældre Allan gam-
melklogt kommenterer, hvad Yngre Allan gør i 
en scene.

Du kan også direkte skifte spiller. Du kan fx 
midt i en scene sætte Unge Allan til at overtage 
scenen, så det pludselig er ham, der spiller over-
for Ældre Frank – eller du kan sågar skifte begge 
spillerne ud, så den samme scene bliver spillet af  
begge unge-spillerne i stedet.

I rammehistorien kan du lade de unge udgaver 
af  brødrene få lov til at overtage visse scener, så 
også disse spillere får en form for medindflydel-
se på, hvordan rammehistorien ender. Eller du 
kan lade dem kommentere på begivenhederne af  
og til.

Alternative virkeligheder – både i fortiden og 
i fremtiden

Hvis du virkelig ønsker at understrege tidens 
gang, og at personernes perspektiver på verden 
ændrer sig, kan du sætte scener, der foregår i en 
form for alternativ eller hypotetisk virkelighed.

Det kan være scener i fortiden, som ældre-spil-
lerne får lov til at spille med udgangspunkt i al 
den viden, de har i dag – altså ud fra princippet 
om alt det, man ville gøre anderledes i bagklog-
skabens klare lys.

På samme måde kan det være scener i nutiden, 
hvor unge-spillerne spiller scenen med al deres 
ungdommelige gåpåmod – altså ud fra drømmen 
om hvad man ville gøre, hvis man kunne smide 
al sin fornuft og voksen-visdom over bord.

Brug virkemidlerne med omtanke

Virkemidlerne i dette scenarie skal give dig og spil-
lerne muligheden for at skabe en sammenhæng 
mellem fortid og nutid og sætte fokus på brødrenes 
konflikter. Men selvom du kan gøre mange forskel-
lige ting – og nogle ret dramatiske ting – bør du 
naturligvis bruge virkemidlerne med omtanke.

Hvis spillerne i hver eneste scene spiller i alternative 
virkeligheder og skifter perspektiver, kan det blive 
alt for meget. Både fordi spillet mister sin intensitet, 
og fordi de enkelte virkemidler så bliver flade og 
uinteressante. Du skal derfor bruge de enkelte vir-
kemidler med omtanke og kun gøre brug af  dem, 
når du vurderer, at de kan gøre en forskel for spillet. 

Det er helt i orden, hvis du ikke bruger hele palet-
ten af  muligheder – det er dine værktøjer, som du 
skal bruge, som du vil. 

Introducer virkemidler løbende

I stedet for at buge lang tid inden spilstart på at 
gennemgå de forskellige virkemidler i scenariet, bør 
du introducere dem løbende, når de bliver aktuelle 
i spillet. 

Det er ikke svært for spillerne at fortælle eller skifte 
spiller midt i en sene, og derfor bør du introducere 
muligheden i spillet, når du finder det væsentligt – i 
stedet for at forvirre spillerne på forhånd med en 
lang gennemgang af  de mulige teknikker. 

Faktisk bør spillerne slet ikke tænke over, at du nu 
introducerer et nyt værktøj, men bare spille det, du 
sætter dem til.

Det er også en fordel, hvis du ikke sætter alle tek-
nikker og virkemidler i søen fra første scene. I star-
ten af  spillet handler det om at få præsenteret brød-
rene  og tidens gang – og her kan det forvirre, hvis 
I pludselig skifter spiller eller ændrer perspektivet 
på en scene, før spillet rigtigt er kommet i gang..

I afsnittet om fortællingens struktur får du forslag 
til, hvilke virkemidler, du med held kan sætte i søen 
i hvilke akter.



20

Fortællingens  
struktur  
– de tre akter
Der er ikke nogen fast scenestruktur og dermed 
ikke nogen præcis fastlagt fortælling i dette sce-
narie. Men selvom scenerne ikke skal spilles i 
nogen forudbestemt rækkefølge, har scenariet 
alligevel en overordnet struktur med tre akter, 
som du kan bruge til at styre fortællingen og 
spillets intensitet efter.

I dette kapitel får du en guide til, hvad du bør 
lægge vægt på i de enkelte akter. I hver akt får 
du et par enkelte forslag til relevante scener, men 
for at få fuldt overblik over potentielle scener 
skal du læse de to afsnit med forslag til scener, 
der følger senere i denne scenarietekst.
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Første akt i stikord

Spilletid: ca. 1 time

Vigtigste virkemidler: Klip fra rammehistorie til 
flashbacks og tilbage igen. Lad flashbacks hænge 
sammen i små forløb. Fortælleelementer.

Fokus for rammehistorien: Brødrene mødes. An-
tyde at Frank vil noget andet, end han plejer. Antyde 
at Allan overvejer at forlade det hele. Etablere at alt 
er forandret i Frederikshavn, efter værftet er lukket. 
Tydeligt vise, at selvom brødrene mødes er de på 
ingen måde de bedste venner.

Fokus for flashbacks: Etablere brødrenes drømme 
og deres fortid dengang, hvor det hele var godt. An-
tyde konflikterne mellem brødrene. Etablere værftet 
som både et sted for drømme og et sted, man er 
bundet til. Etablere hvordan det er, når Frank plejer 
at komme hjem fra udlandet.

Et par forslag til scener: Frank fortæller Allan om 
værftet. Maria bliver introduceret til Frank for første 
gang. Allans træning. Den dag Allan køber huset. 
Frank ringer hjem første gang. Frank kommer hjem 
første gang med masser af  penge.

Scenariets første akt har til formål at introdu-
cere brødrene – både som de er på nutidsplanet, 
og som de var som unge. Akten varer ca. en 
time, og både de ældre og de yngre udgaver bør 
komme i fokus, mens ungdomsdrømmene bliver 
introduceret, og konflikterne antydes.

Brødrene mødes i rammehistorien og ønsket 
om forandring skal antydes

I rammehistorien skal brødrene mødes efter 
mange års adskillelse og usagte konflikter. Helt 
konkret skal du derfor sætte en åbningsscene 
ved færgen, hvor Allan står og venter på Frank. 
Men udover at få brødrene til at mødes, skal det 
også antydes, at de begge gerne vil ændre deres 
liv.

Det er meget vigtigt, at brødrene ikke er for ven-
ligt stemte over hinanden, når de mødes – for så 
bliver rammehistorien for udramatisk. Nok har 
Allan valgt at hente sin bror ved færgen, men 
det er svært for ham, for han bærer rundt på en 
masse vrede og skuffelser over sin bror. Og nok 
har Frank i sinde at starte på en frisk, men han 
er også en stolt mand, der ikke bryder sig om 
altid at skulle have hjælp af  sin bedrevidende 
lillebror.

Ungdomsdrømme skal på banen

Brødrenes ungdomsdrømme og ungdomsverden 
skal introduceres i første akt. Det kan dels ske 
gennem en prolog, hvor de helt unge brødre 
sniger og klatrer op i værftskranen og herfra 
drømmer om den store verden derude; dels ved 
at sætte flashback-scener i tiden før bilulykken 
og før Maria blev gravid – det kan f.eks. være 
med en scene, hvor Allan første gang introduce-
rer Frank for sin nye kæreste Maria.

Få antydet konflikterne uden at udpensle 
dem

Det er vigtigt at få etableret konflikterne mellem 
brødrene, uden at de bliver udpenslet i detaljer. 
Det skal være tydeligt, at der er konflikter mel-

lem dem, men ikke tydeligt, hvad de præcis går 
ud på.

Dette kan komme til udtryk gennem brødrenes 
tavshed, når de mødes i rammehistorien – men 
også gennem flashbacks, der fx viser, hvordan 
det plejer at være, når Frank vender hjem. Frank 
dukker måske skidefuld op hjemme hos Allan 
midt om natten, efter han lige er kommet ind 
med færgen.

Hold dig til de mest enkle virkemidler

I første akt er det god idé at holde dig til de 
mest enkle virkemidler, så spillerne får tid til at 
spille sig varme og komme ind i rollerne. 

Første akt
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I anden akt, der varer mellem en og to timer, 
skal konflikterne mellem brødrene uddybes og 
eskaleres. Splittelsen mellem Frank og Allan skal 
blive tydelig, og man skal ind under huden på 
dem. Samtidig skal det blive tydeligt, at voksen-
livet bestemt ikke er blevet, som de to brødre 
drømte om. 

I rammehistorien skal der etableres en mod-
stand mod begge brødres ønsker om at starte 
på en frisk. Det skal være svært for Frank at slå 
sig til ro – og det skal være tydeligt, at det har 
store omkostninger for Allan, hvis han vælger 
at forlade sit fasttømrede liv som familiefar og 
ægtemand.

Læs spillet og uddyb konflikterne

For at uddybe brødrenes interne konflikter skal 
du læse spillerne rigtigt godt og bygge videre 
på de elementer, de får spillet frem. Med ud-
gangspunkt i dette kan du sætte de helt rigtige 
flashbackscener, der viser, hvordan begge brødre 
svigter hinanden gennem årene. Dermed kan 
du eskalere og udbygge deres interne konflikter 
gennem de scener, du sætter.

Hvis spillerne fx fokuserer på, at Frank føler sig 
svigtet af  Allan, fordi han faldt til patten og tog 
arbejde på værftet, kan du med held sætte sce-
ner, der udbygger denne konflikt. Det kan være 
gennem scener, der også viser, at Allan føler sig 
svigtet, fordi Frank rejste væk. Eller ved at sætte 
flere scener, hvor brødrene gensidigt kan føle sig 
svigtet af  hinanden.

Konkret kan det fx ske med en scene, hvor 
Frank har brug for Allans hjælp, men hvor Allan 
har for travlt med familien – eller hvor Frank 
endnu engang lover Allan guld og grønne skove, 
men ikke overholder det. Du kan også med held 
gentage situationer, så det bliver klart, at tingene 
ikke bliver bedre gennem årene.

Hvis det er relevant, kan du også sætte scener, 
der handler om brødrenes forhold til Maria og 
dermed skubbe til det potentielle trekantsdrama.

Punktér drømme og vis voksenlivet på godt 
og ondt

Anden akt handler også om at punktere brød-
renes ungdomsdrømme og vise, at livet er ble-
vet meget anderledes, end de forestillede sig. 
Alvoren har trængt sig på, og brødrene har fået 
forpligtelser i form af  børn, kone og on-off-
kæreste.

For Allans vedkommende kan det være ved at 
vise familielivet på godt og ondt med alle de 
forpligtelser, der følger med. Det kan være med 
scener, der kredser om højtider, fødselsdage 
og lignende – men også med scener, hvor Al-
lan bliver nødt til at punktere sine egne børns 
drømme.

For Franks vedkommende handler det om at 
sætte scener, hvor han er et forvrænget billede 
af  sine egne drømme. At han nok har rejst ud i 
verden og oplevet vilde ting, men at det egentlig 
ikke har gjort ham lykkelig. Og at han hele tiden 
flygter fra sit ansvar (fx som far til Jimmy), men 
alligevel prøver at glatte alting ud og bilde sig 
selv ind, at han gør det rigtige.

Skab modstand i rammehistorien

I rammehistorien skal det blive tydeligere, at 
begge brødre er utilfredse med deres liv og over-
vejer at lave drastisk om på deres tilværelse. Men 
samtidig skal der også bygges modstand op, så 
det er svært for dem at træffe endegyldige be-
slutninger om det.

Hver bror er afhængig af  den anden for at kun-
ne ændre sit liv. Frank har brug for Allan for at 
kunne slå sig ned og falde til ro i Frederikshavn. 
Og Allan har brug for Frank, hvis han skal turde 
forlade sine faste rammer. Brødrenes interne 

Anden akt 
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konflikter er her en naturlig modstand, og jo 
mere dette bliver tydeligt, jo mere dramatisk bli-
ver spillet. Samtidig trækker de i hver sin retning 
– Allan vil ud i verden, Frank vil falde til – så det 
kan være svært for dem begge at ændre deres liv 
på samme tid.

Men også fra omverdenen kan der komme mod-
stand. For Franks vedkommende er det især 
andres negative forventninger til ham – at han 
opfører sig på en bestemt måde, og at han ikke 
er til at stole på. Frank kan fx møde modstand 
i form af  gamle drukkammerater i byen, der 
vil have at alt er, som det plejer, når han kom-
mer hjem. Eller det kan være i form af  Helle og 
Jimmy, der stiller store krav, som kan være svære 
for Frank at overskue.

For Allans vedkommende er det især kærlighe-
den til Maria og børnene, der gør det svært for 
ham. Det er ikke nogen nem beslutning at for-
lade det hele. Og for at understrege det, kan du 
sætte en række scener, hvor Maria og børnene 
kommer i spil. Derudover er der Allans egen 
stolthed, du kan spille på. At han har forpligtet 
sig til at være der for Maria, da de giftede sig. At 
han jo altid har gjort sin pligt.

Virkemidler, der understreger det subjektive 
og tidens gang

I anden akt kan du udvide brugen af  virkemid-
lerne. For at uddybe konflikterne og de mange 
år, der er gået, kan du med held spørge mere 
ind til de enkelte rollers subjektive opfattelser af  
situationer og begynde at skifte perspektiv midt 
i scener. Du bør dog være varsom med – især i 
starten af  anden akt – at lave for mange scener 
med direkte spillerskift. Men efterhånden, som 
konflikterne strammer til, og følelserne bliver 
mere udtalte, kan det have en stor effekt.

Anden akt i stikord

Spilletid: 1-2 timer

Vigtigste virkemidler: Perspektivskift i flashbacks 
og fortællescener, skifte spiller. Understreg det sub-
jektive og tiden, der går.

Fokus for rammehistorien: Tydeliggøre hver brors 
ønske om at ændre sit liv, skabe samt etablere mod-
stand mod det. Vise at der er klare forventninger til 
Frank, når han vender hjem. Vise at Allan er bundet 
til sin familie på godt og ondt.

Fokus for flashbacks: Uddybe brødrenes konflik-
ter. Vise at livet ikke blev, som de drømte om. Etab-
lere forpligtelser og dilemmaer for brødrene.

Et par forslag til scener: Biltyveri i sommernatten. 
Allan fortæller Frank at Maria er gravid. Allan stør-
ste kamp- Drengen finder sin fars boksehandsker på 
loftet. .Frank vil have Allan med i byen, men barnet 
er sygt. Den sommer med terrassen. Helle fortæller 
hun er gravid. Jimmy vil ikke i skole, fordi han er ta-
ber. Helle og Jimmy henter Frank på politistationen. 
Frank og Maria i værftskranen, Allans teenagedatter 
begynder at hænge ud hos frank. Værftet lukker.
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Tredje akt, der varer ca. en times tid, står i re-
fleksionens, konfrontationens og afklaringens 
tegn.

Akten bygger videre på de konflikter, der er 
blevet tydelige i anden akt. De skal nu helt op til 
overfladen, og konsekvenserne af  dem skal blive 
helt tydelige. Samtidig skal brødrene for alvor 
forholde sig til det liv, de har levet. I rammehi-
storien skal de  gøre op med sig selv, hvordan de 
vil fortsætte tilværelsen. 

Derfor handler det i tredje akt om at sætte sce-
ner, der viser de helt centrale tidspunkter i brød-
renes liv. Det gælder om at få følelserne frem 
og tvinge en refleksion frem i rammehistorien, 
så brødrenes beslutninger om fremtiden bliver 
svære at træffe.

Flashbacks fra brødrenes ungdom kan i tredje 
akt fx være Allan og Marias bryllup. Det kan 
være, da Frank fortæller Allan, at han rejser væk 
for første gang, eller da Allan boksede sin eneste 
rigtige kamp og bagefter måtte opgive sin vide-
res boksekarriere. 

Senere i livet kan det være scener den store 
konfrontation mellem Allan og Frank, der får 
dem til ikke at ses i flere år. Eller det kan være 
en frygtelig pinlig og dramatisk tale fra Frank til 
Allan og Marias sølvbryllup.

Rammehistorien skal nå til en konklusion

I rammehistorien skal begge brødre nå frem 
til en konklusion om, hvordan de vil fortsætte 
deres liv. Måske træffer de beslutninger i fælles-
skab, efter de har overvundet deres interne stri-
digheder. Eller måske tager de konfrontationer 
hver især – fx ved at Allan beslutter sig for at gå 
fra Maria, eller Frank fortæller Helle, at nu skal 
det altså være alvor mellem dem. 

Det er også vigtigt, at der helt frem til slutningen 
er tvivl om, hvad brødrene vil gøre. Det skal fx 
være en reel mulighed, at Allan vælger at blive i 
Frederikshavn, og at han til sidst i scenariet lister 
ind i sin lejlighed og lægger sig ved siden af  sin 
kone, som om intet er hændt.

Eksempel på afslutning af  rammehi-
storien: Efter følelsesladede snakke på den 
lokale bar og flashbacks til især Maria og 
Allans bryllup er Allan nået frem til, at hele 
hans liv har været en fiasko. Sent på natten 
får han overtalt Frank til, at de skal køre 
væk sammen. Frank er meget tvivlende 
overfor ideen, men til sidst indvilger han 
i at give verden fingeren og bare køre ud i 
det blå. I de første gryende morgentimer 
sætter de sig skidefulde ind i Allans bil – og 
modsat i ungdommen, er det denne gang 
Allan, der sidder bag rattet. Allan starter 
bilen, sætter høj rockmusik på, og sammen 
drøner de to brødre ud af  landevejen, ud 
mod solopgangen – og måske ud mod et 
sving, som Allan overser …

Tredje akt
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Virkemidlerne skal sætte tingene på spidsen 
og vise verden, som den kunne se ud

Her i tredje akt handler det om at bruge vir-
kemidlerne til at få sat tingene på spidsen og 
vise verden, som den kunne se ud. Det kan ske 
gennem alternative virkeligheder, hvor scener i 
ungdommen fx bliver spillet ud fra Ældre Allans 
perspektiv. Eller du kan skifte spillere i rammehi-
storien, så fx Unge Frank får muligheden for at 
få indflydelse på fremtiden (hvis Frank fx bliver 
for fuld, eller han beslutter sig for at være som i 
sin ungdom).

Ved at bruge de mere dramatiske udgaver af  
virkemidlerne får du tydeligt etableret forskellen 
mellem ungdommens drømme og voksenlivets 
realiteter. Dermed får du følelserne tydeligt frem 
og får sat fokus på, hvordan ens perspektiver 
ændrer sig gennem livet.

Tredje akt i stikord

Spilletid: ca. 1 time

Vigtigste virkemidler: Spillerskift, Alternative 
virkeligheder.

Fokus for rammehistorien: Nå frem til en konklu-
sion og en beslutning om fremtiden. Få refleksioner 
om fortiden helt frem i lyset.

Fokus for flashbacks: Vise de mest dramatiske 
øjeblikke. Skabe følelser og refleksioner i ramme-
historien. Spille scener, som de kunne have set ud i 
stedet for, hvordan de rent faktisk udspillede sig.

Et par forslag til scener: Frank rejser væk for 
første gang. Afsked med boksekarrieren. Bryllupsfe-
sten.Allan er igen kommet meget sent hjem. Huset 
bliver solgt. Sidst Frank var hjemme hos Helle.
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Briefing og opvarmning  
inden spilstart

Inden spillet går i gang, er det vigtigt at få klædt 
spillerne godt på. Du behøver ikke give nogen 
lang og indgående briefing til spillerne – det 
meste af  scenariet burde sige sig selv – men der 
et par ting, de skal være forberedte på, inden I 
starter.

Fortæl lidt om scenariet, stemningen og 
byen

Fortæl spillerne, at de skal spille et socialreali-
stisk drama, der strækker sig over mange år. At 
scenariet foregår i Frederikshavn blandt arbej-
dere og handler om de to brødre Allan og Frank 
– og alt i scenariet handler om dem.

Fortæl også, at værftet er et centralt sted, og at 
der er her, man forventes at arbejde, når man 
bliver stor. At boksning og ishockey er den 
sport, man interesserer sig for. Og at ens ung-
domsdrømme ikke handler om uddannelse og 
karriere, men om eventyr i Alaska, roadtrips og 
om slippe fri fra den by, alle prøver at holde en 
fast i.

Du bør også ganske kort beskrive Frederiks-
havn, men samtidig understrege, at det ikke er 
så vigtigt, hvordan byen præcist tager sig ud. 
Det vigtigste med Frederikshavn som kulisse er 
stemningen af  havneby, værftsarbejdere og de 

store færger, der sejler væk til drømme og even-
tyr. Du bør dog fortælle en smule om værftet, 
om færgerne og lidt om de mange svenske turi-
ster, der kommer til byen for at drikke sig stive.

Forklar konceptet med rammehistorien, 
flashbacks og ganske kort om virkemidlerne

Det er også vigtigt, at du kort forklarer, at sce-
nariet er bundet sammen af  en rammehistorie, 
som strækker sig over én aften, og man med ud-
gangspunkt i denne spiller en lang række flash-
backs. At fortællingen ikke foregår kronologisk, 
og at hver bror bliver spillet af  to spillere – en 
som den unge udgave og en som den ældre. 
Forklar også, at spillerne også skal spille biper-
soner. Og at det er dig, der sætter scenerne, men 
at spillerne naturligvis gerne må byde ind med 
ideer.

Du behøves ikke gå meget i dybden med de 
enkelte virkemidler. Fortæl blot, at scenariet klip-
per frem og tilbage, og at i løbet af  scenariet får 
de unge og de ældre udgaver af  rollerne mulig-
heden for at kommentere og interagere med de 
andre udgaver af  dem. 

Du kan også ganske kort ridse aktstrukturen op, 
så spillerne ved, hvordan de skal time deres spil.
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Få overblik over spillernes præferencer

Udover at briefe spillerne til at spille scenariet, er 
det også vigtigt, at du får et indblik i dine spille-
res præferencer. Der er stor forskel på, hvad der 
er vigtigt at spille på i de enkelte roller. Det er 
derfor vigtigt, at du kan give rollerne til de spil-
lere, der passer bedst til dem.

Nogle spillere elsker at leve sig ind i deres karak-
terer og træffe afgørende valg – de skal primært 
spille de to ældre udgaver af  brødrene. Andre 
kan lide at spille igennem og går mere op i at 
udtrykke rollen så dramatisk som muligt – og de 
skal primært spille de unge udgaver af  rollerne.

Derfor er det vigtigt, at du får et klart indtryk af, 
hvilken stil hver af  dine spillere er mest til.

Opvarmningsøvelser

Inden, I går i gang med at spille, kan det være 
fint med et par opvarmningsøvelser. Både så 
spillerne kommer godt i gang, kommer ind i 
stemningen, og at du samtidig kan få et indtryk 
af, hvordan de rent faktisk spiller.

Inden spillerne har læst rollerne, kan du lade 
dem fortælle lidt om deres egne ungdomsdrøm-
me – og hvad de drømmer om nu, hvis drøm-
mene har ændret sig. På den måde får du sat 
scenariets tema i spil.

Når spillerne har læst rollerne, kan du lade dem 
beskrive centrale steder i Frederikshavn. Det 
kan fx være værftet, brødrenes barndomshjem 
og den bar, hvor man oftest hænger ud. Du kan 
samtidig også lade spillerne beskrive stederne 
både som de så ud i brødrenes ungdom, og 
hvordan de ser ud mange år senere. På denne 
måde får du her etableret temaet om årenes 
gang, og at alting forandrer sig.

Casting af  rollerne

Der er stor forskel på, hvor fokus ligger for de 
enkelte roller. De ældre udgaver skal træffe vigtige 
beslutninger, mens de yngre skal fungere som mod-
stykker til de ældre. De yngre skal især fokusere på 
at skabe konflikter, så de ældre rollers beslutninger 
bliver svære at træffe. Derfor er castingen af  rol-
lerne ekstremt vigtigt i dette scenarie, så hver spil-
ler kommer til at spille på det, han eller hun finder 
interessant.

Unge Frank bør spilles af  en spiller, der formår at 
være fandenivoldsk, charmerende, og som kan vise 
både de positive og negative sider af  rollen. Spil-
leren skal være mere interesseret i at fremstille en 
karakter og spille op til Ældre Frank end at skulle 
træffe valg og indleve sig dybt i rollen.

Unge Allan bør tildeles en spiller, der kan lide at 
fremstille håb, der brister, og som kan spille på både 
Allans store drømme og hans udprægede fornuft. 
Spilleren skal ligesom Unge-Frank-spilleren være 
mere interesseret i at skabe spil og dilemmaer end at 
træffe afgørende valg.

Ældre Frank skal spilles af  en spiller, der både kan 
spille udadvendt og voldsom, og som samtidig kan 
vise den mere modne side af  Frank, der i rammehi-
storien vil hjem og starte på en frisk. Spilleren skal 
desuden være interesseret i at spille en rolle, der i en 
vis grad har truffet sine valg, men som kommer til 
at møde masser af  modstand.

Ældre Allan skal helst spilles af  en spiller, der for-
mår at spille nuanceret og afdæmpet, og som kan 
gøre det svært for Allan at vælge ’rigtigt’. Spilleren 
må gerne være en klassisk indlevelsesspiller, der 
elsker at leve sig ind i rollens følelser og dilemmaer, 
men han skal samtidig også formå at få Allans dår-
lige sider frem i lyset.
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Scener i rammehistorien

Rammehistorien udspiller sig over én aften i 
december 1999. Der er kun én fast scene i ram-
mehistorien – nemlig hvor Allan møder sin bror 
ved færgen. Resten afhænger af, hvordan spillet 
mellem brødrene udvikler sig, og hvad der sker 
i de mange flashbacks. Det er dog vigtigt, at 
rammehistorien har et klart fokus på brødrenes 
interne konflikter, og at den fører frem mod at 
de begge skal afklare, hvordan de vil fortsætte 
deres liv. 

Rammehistorien slutter, når morgenen gryr, og 
brødrene er nået frem til en konklusion.

Allan og Frank ved færgen

Rammehistorien åbner med Allan, der venter på, 
at Frank går fra færgen. 

Det er bidende koldt, nær frysepunktet. Allan 
står og ryger ved siden af  sin bil. Frank ved ikke, 
at Allan er kommet for at hente ham. De to har 
ikke set hinanden i årevis.

Giv gerne scenen tid til at udspille sig i et dvæ-
lende tempo med plads til tavshed og stemnings-
opbygning.

Hvorhen herfra? 

Efter mødet er rammehistorien ganske åben. 
Men det er oplagt, at brødrene tager et sted hen 
for at tale sammen. Det kan være på en bar i 
byen, hjemme hos Allan, via en gåtur rundt i 
byen eller måske endda i bilen holdende på hav-
nekanten med udsigt til det lukkede værft på den 
anden side af  havnebassinet.

Vigtigt med tydelig konflikt fra starten

Det er meget vigtigt, at der er konflikt mellem brød-
rene fra starten, og at de ikke bare mødes med alt 
for åbne arme og er alt for glade for at se hinanden. 
For at scenariet skal forløbe tilpas dramatisk, er det 
vigtigt, at der bag brødrenes møde gemmer sig en 
klar undertekst af  gensidigt svigt og mistro. Det skal 
være klart, at brødrene har brug for at mødes, men 
at det ikke er nemt for nogen af  dem.
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På bar

Tager brødrene på bar, er der mulighed for kon-
frontationer med, hvordan det plejer at være, 
når Frank kommer hjem. Andre gæster på baren 
kommer op til Frank og giver kram, drinks og 
forventer helt klart også drinks fra Frank og 
gang i gaden. Måske skylder han nogen penge, 
eller en kvinde har en høne at plukke med ham.

På baren kan Allan også møde tidligere kolleger 
fra værftet, som nu er arbejdsløse og drukner 
deres sorger i øl og smøger – eller måske har 
fået arbejde og nu er ude for at fejre det.

Hjemme hos Allan

I Allans betonlejlighed kan brødrene tale i fred 
uden de store forstyrrelser, andet end fra Maria 
og børnene. Frank vil erfare, at Allan ikke læn-
gere bor i det parcelhus, han selv var med til at 
lægge terrassen til for mange år siden.

Her kan du spille på både det afskrækkende og 
det trygge i hjemmet og bruge bipersonerne 
til at påvirke spillet. Maria kan både tage imod 
Frank med åbne arme og samtidig være meget 
skeptisk over hans hjemkomst.

Værftet og værftskranen

Sniger brødrene sig ind på det nedlagte værft, 
kan de her uforstyrret tale om fortiden og kun i 
ny og næ blive forstyrret af  en vagt. 

Værftet bærer allerede tydeligt tegn på at være 
forladt. Vinduer er smadret, metal er begyndt at 
ruste, og der er oliepøle på gulvet. Den engang 
så stolte værftskran er bukket under i den store 

orkan og er nu væltet ned i den store produkti-
onshal, der har fået smadret taget. 

Her er der både plads til stærke minder og til at 
se fremad.

Helle og Jimmy

Helle og Jimmy, Franks on-off-kæreste og søn, 
kan også spille en rolle i rammehistorien. Enten 
ved at Frank opsøger dem, eller fordi Helle ved, 
at Frank kommer hjem, og hun derfor opsøger 
ham. Det kan bringe drama og udefrakommen-
de konflikt ind i historien.

Afslutning på rammehistorien

Rammehistorien kan slutte på mange forskellige 
måder, alt efter hvordan historien har udspun-
det sig, og alt efter, hvilke valg brødrene træffer. 
Historien slutter, når brødrene hver træffer en 
beslutning (selvom den ikke nødvendigvis er 
tydeligt udtalt i spillet) og gør noget for at følge 
den. Det kan fx være, at Allan sætter sig ind i 
sin bil for at køre væk eller går om bord på den 
første morgenfærge mod Gøteborg. Det kan 
være, at Frank ringer på ved Helle og vil ind 
for at tage sig af  hende og Jimmy. Eller det kan 
være, at Allan i morgengryets skær låser sig ind i 
sin lejlighed og lægger sig roligt ved siden af  sin 
sovende kone.
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Forslag til flashback-scener
I det følgende får du en række forslag til flash-
back-scener i scenariet. Det er på ingen måde 
meningen, at du skal bruge alle de foreslåede 
scener i din afvikling af  scenariet – det afhænger 
helt af, hvordan spillet forløber, og hvad dine 
spillere og du lægger vægt på. Brug scenerne 
som inspiration til at skabe netop jeres fortæl-
ling.

Scenerne bliver ikke præsenteret i kronologisk 
rækkefølge, men er derimod sorteret efter en 
række temaer. En del scener kunne passe ind i 
forskellige temaer, men er kun beskrevet ét sted.

Hvornår finder scenerne sted?

Der er ikke angivet præcise årstal for, hvornår en 
bestemt scene finder sted. Det er ganske enkelt 
ikke vigtigt, om en konkret begivenhed fandt sted i 
’72 eller ’73. Ved hver scene er der dog angivet ca., 
hvornår den finder sted, og hvor gamle brødrene 
ca. er.

For et overblik over, hvordan årene nogenlunde går, 
kan du kigge på tidslinjen, der er vedlagt som bilag. 
I spillernes rolleoplæg er der også skitseret en over-
ordnet tidslinje.
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Tiden op til bilulykken, hvor brødrene og Maria 
kører galt med Frank bag rattet i en stjålen bil, 
kan bruges til at vise lykkelige og uskyldige tider. 
Maria og Allan er lige blevet kærester, og sam-
men med Frank udgør de et særligt trekløver, 
der oplever fantastiske ting sammen og drøm-
mer store tanker om fremtiden.

Maria bliver introduceret til Frank for første 
gang

Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Allan og Maria er lige blevet kærester, og nu skal 
storebror møde lillebrors nye kæreste for første 
gang. Hvordan spænder det af ? Maria og frank 
har en fantastisk kemi fra starten af.

Byfest og sommernat
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Det er sommer i Frederikshavn, og der er stor 
byfest på havnen. Radiobiler, skydetelte og arm-
lægningsmaskiner. Brødrene konkurrerer intenst 
om at være den, der kan vinde en bamse til Ma-
ria. De får også taget et billede i en fotoautomat 
– et billede, som begge brødre stadig har mange 
år senere.

Biltyveri i sommernatten 
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Frank er vildt fuld og får den idé, at han, Maria 
og Allan skal køre ud i sommernatten sammen. 
De skal bare lige bruge en bil – og sådan en kan 
man da bare stjæle, for den kan man jo altid le-
vere tilbage igen.

Ud i natten og udover marken
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Brødrene og Maria drøner skidefulde med Frank 
bag rattet ud i sommernatten og ud på de nord-
jyske kandeveje. Frank overser et sving.

Lykkelige tider – Trekløveret, 
byfesten og optakt til ulykken
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Mirakuløst sker der ikke noget med nogen i bil-
ulykken – andet end med den stjålne bil. Men 
alligevel er det, som om alting efter ulykken er 
forandret, og at det hele bliver gråt og alvorligt. 
Frank kommer i fængsel for biltyveri og sprit-
kørsel, og Maria bliver snart efter gravid.

Du kan bruge disse scener til vise, hvordan livet 
forandrede sig for brødrene, og til at stå i kon-
trast til de lykkelige stunder før ulykken.

Allan fortæller Frank, at Maria er gravid

Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Maria er gravid, og hun og Allan skal giftes hur-
tigst muligt. Det skal Allan fortælle sin bror – 
måske under et besøg i fængslet. Han skal også 
fortælle, at han nu tager det arbejde på værftet, 
som Far har tilbudt.

Frank kommer ud af  fængslet
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Hvordan forløber den dag, da Frank kommer 
ud fra fængslet igen?

Frank rejser væk for første gang 
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Da Frank er kommet ud fra fængslet, nægter 
han at tage imod Fars tilbud om at få arbejde på 
værftet. I stedet rejser han væk for at arbejde på 
Nordsøen. Maria og Allan siger farvel til ham.

Alvoren trænger sig på – Efter ulykken
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Som unge drømmer begge brødre om boksning 
og store karrierer i ringen med rejser til Vegas og 
andre store boksesteder. Brødrene træner sam-
men på havnekanten, og Allan er faktisk et ret 
stort talent, som Frank lover at ville træne frem 
til en stor karriere. Men karrieren bliver aldrig til 
noget.

Brug scener med boksning som omdrejnings-
punkt til at vise en verden, som brødrene kunne 
have erobret, hvis ikke tingene var gået anderle-
des.

Boksetræning og fremtidsdrømme på kajen
Slutningen af  60’erne, Frank ca. 18 år, Allan ca. 16 år

Allan og Frank øver boksning på en græsplæne 
ved havnen. De er store teenagedrenge, og Allan 
har vundet over Frank, som nu lover at han vil 
træne Allan.

Allans træning 
Slutningen af  60’erne, Frank ca. 18 år, Allan ca. 16 år

Hvordan forløber det med Allans træning? Får 
Frank virkelig trænet ham godt? Gør han frem-
skridt, eller er der udfordringer og skuffelser?

Allan største kamp
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Der er et stort boksestævne helt nede i Ham-
borg? Det er højdepunktet for ungdomsbokse-
ren Allan. Hvordan går hans kamp? Vinder eller 
taber han? Er det overlegent eller med nød og 
næppe?

Afsked med boksekarrieren
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Det gik lige så godt, men Allan må indstille kar-
rieren, Hvad er grunden? Er det Marias gravi-
ditet og det nye arbejde på værftet, eller er det 
fordi Frank rejser væk? Hvordan føles den be-
slutning – dengang og mange år senere?

Drengen finder sin fars boksehandsker på 
loftet 
Midten af  80’erne, Allan ca. 32 år, Frank ca. 34 år

Under en oprydning på loftet finder Allans æld-
ste dreng et par gamle mølædte boksehandsker i 
en kasse. Frank er også til stede og hjælper med 
oprydningen.

Boksehandsker i julegave
Midten af  80’erne, Allan ca. 32 år, Frank ca. 34 år

Frank har købt boksehandsker til Allans dreng i 
julegave.

Boksning
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Allans forhold til Maria er et centralt element i 
scenariet. Det er det, der har holdt Allan i Fre-
derikshavn, og det er det, som gør det svært for 
ham at starte på en frisk.

Brug scenerne med Maria og børnene til at vise 
det liv, Allan rent faktisk har valgt på godt og 
ondt. Gør plads til både store frustrationer og 
stor ømhed. Hvis Allan er for tæt på at beslutte 
sig for at forlade det hele, kan du krydre spillet 
med sentimentale scener med børnene eller med 
Maria.

Bryllupsfesten 
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år, Allan ca. 18 år

Allan og Marias bryllup finder sted ganske kort 
efter, hun bliver gravid. En tur på rådhuset og 
ingen stor fest. Hvordan er stemningen til bryl-
luppet? Og hvad bliver der sagt i talerne? I Al-
lans tale til Maria? I Franks tale til brudeparret?

Bryllupsnatten 
Starten af  70’erne, Allan ca. 18 år

Hvad sker der om natten, når brudeparret en-
delig er alene? Og kommer de til at være alene, 
eller ender Allan i byen med Frank til den lyse 
morgen i stedet, mens gravide Maria må gå hjem 
i seng? Eller kunne det være, at brudeparret sni-
ger sig op i værftskranen og ser solen gå ned?

Den førstefødte
Starten af  70’erne, Allan ca. 19 år 

Hvordan reagerer Allan, da hans førstefødte søn 
bliver født, og hvad føler han for Maria i det 
øjeblik? Og hvordan reagerer Frank, da Allan 
fortæller ham den store nyhed (hvis han da over-
hovedet er til at få fat i)? 

Frank vil have Allan med i byen, men barnet 
er sygt 
Midt i 70’erne, Frank ca. 24 år, Allan ca. 22 år

Allan er kommet hjem med penge på lommen 
og vil have sin bror med i byen. Drengen er lille 
og syg og græder.

Sølvbryllup
Midten af  90’erne, Allan ca. 43 år, Frank ca. 45 år

Hvordan forløber Allan og Marias sølvbryllups-
fest? Hvad bliver der sagt i talerne?

Allan er igen kommet meget sent hjem 
Slutningen af  90’erne, Allan ca. 67 år

Allan er for nylig blevet fyret fra værftet og er 
samtidig begyndt at komme rigtig sent hjem. 
Han prøver nu for tredje nat i træk at snige sig i 
seng, uden Maria vågner.

Allan, Maria og deres børn
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Nogle år efter brylluppet køber Allan et mo-
derne parcelhus til ham og familien – et hus, han 
senere må sælge, da han bliver fyret fra værftet. 

Brug scener, der knytter sig til huset som billede 
på den materielle lykke Allan har med Maria – 
og som modbillede til det rodløse liv, som Frank 
lever. Og selvfølgelig som modbillede på det liv 
Allan har, efter han er blevet fyret fra værftet.

Den dag Allan køber huset
Midten af  70’erne, Allan ca. 22 år

Allan har købt huset. Hvordan viser han det 
frem for Maria?

Den sommer med terrassen
Slutningen af  80’erne, Frank ca. 37 år, Allan ca. 35 år

Der skal ske noget nyt med huset, og derfor har 
Allan fået lavet en ny terrasse. Det er Frank, der 
bor hos dem hele den sommer, som har lagt 
den. Da terrassen er lagt, er Allan konge af  ve-
jen, så nu holder han stor havefest. Alle er fulde, 
og Allan soler sig i naboernes misundelse over 
hans fantastiske hus og liv.

Huset bliver solgt
Slutningen af  90’erne, Allan ca. 46 år

Det hele går ad helvede til, og Allan er fyret 
fra værftet. Huset skal sælges, måske endda på 
tvangsauktion. Allan må fortælle familien det.

Huset
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Frank har et mangeårigt on-off-forhold til Helle, 
som også føder ham en søn.

Du kan bruge scener med Helle og Jimmy som 
et modbillede til Allans faste liv og til at vise 
Franks bindinger til Frederikshavn – hvor lidt 
han end vil være ved det. Samtidig kan du også 
bruge Helle til at sætte Frank på plads på andre 
måder, end Allan kan gøre det.

Frank møder Helle første gang
Midten af  80’erne, Frank ca. 34 år

Frank møder Helle. Er hun som alle de andre 
kvinder, eller hvordan er hun anderledes? Starter 
det som en forelskelse eller som bare endnu en 
kvinde i Franks liv?

Helle fortæller, hun er gravid
Slutningen af  80’erne, Frank ca. 37 år

Frank er på vej til udlandet igen, da Helle fortæl-
ler, at hun er gravid. Hvordan reagerer Frank på 
det?

Jimmy bliver født
Slutningen af  80’erme, Frank ca. 38 år

Helle føder en søn, og Frank er blevet far. Rea-
gerer han anderledes på det, end han gjorde på 
graviditeten? Og fejrer han det med Allan?

Jimmy vil ikke i skole, fordi han er taber
Midten af  90’erne, Frank ca. 45 år

Jimmy bliver mobbet i skolen. De kalder ham 
taberens søn, fordi Frank er hans far. Hvad gør 
Frank ved det?

Helle leder efter Frank
Midten af  90’erne, Frank ca. 45 år

Det er sent om natten, og Helle banker på hos 
Allan og Maria. Hun er bekymret for Frank, som 
lovede at komme, men aldrig er dukket op.

Helle og Jimmy henter Frank på 
politistationen
Midten af  90’erne, Frank ca. 45 år

Frank har lavet ballade og er havnet i detentio-
nen. Næste morgen henter Helle og Jimmy ham. 
Hvad siger han til dem? Måske dukker Maria 
også op (se senere).

Sidst Frank var hjemme hos Helle
Midten af  90’erne, Frank ca. 46 år

Hvordan forløb det sidst Frank var i Frederiks-
havn og endnu engang var endt hjemme hos 
Helle?

Frank, Helle og Jimmy
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Frank og Maria har altid haft et særligt forhold. 
Det er, som om Maria forstår Frank på en helt 
særlig måde, som ingen andre gør. Og Frank har 
altid på en eller anden måde været lidt forelsket 
i Maria.

Brug scener med Frank og Maria til at vise 
Franks drømme om et stabilt liv og til at vise 
andre sider af  Frank. Samtidig kan du bruge sce-
ner med Maria til at få de mere sympatiske sider 
af  Frank frem i lyset Og endelig kan scener med 
Maria og Frank bruges til at styrke det poten-
tielle trekantsdrama.

Frank og Maria i værftskranen
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år

Selvom Maria og Allan lige er blevet kærester, 
inviterer Frank Maria en tur med op i værftskra-
nen.

Maria spørger Frank til råds om Allan
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år

Maria er i tvivl om sit forhold til Allan, og derfor 
taler hun med Frank om det. Hvad siger han til 
det?

Frank lægger terrasse hjemme hos Allan og 
Maria
Slutningen af  80’erne, Frank ca. 37 år

Frank lægge terrasse for Maria og Allan. Maria 
går hjemme og er gravid. Allan kommer hjem 
fra arbejde og finder de to skraldgrinende, og 
uden at Frank er kommet ret langt med terras-
sen.

Maria henter Frank på politistationen
Midten af  90’erne, Frank ca. 44 år

Frank har været fuld og er havnet i detentionen. 
Næste morgen tager Maria ned for at hente ham, 
selvom Allan ikke ved det. Helle kommer også 
for at hente ham.

Maria er bekymret for Allan og besøger 
Frank
Midten af  90’erne, Frank ca. 44 år

Allan opfører sig mærkeligt og er ikke kommet 
hjem. Maria er bekymret for sin mand, så hun 
tager hen til Frank for lede efter Allan der.

Frank og Maria
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Du kan bruge scener med Frank og Allans børn 
til at vise forskellen mellem, hvordan Frank for-
holder sig til Jimmy, og hvordan han forholder 
sig til andre børn, han ikke har et ansvar overfor. 
Du kan også bruge disse scener til at vise, hvor-
dan Frank måske den ene dag er stor i slaget og 
den næste dag ikke er der overhovedet.

Frank ser Allans førstefødte for første gang
Starten af  70’erne, Frank ca. 21 år

Frank er blevet onkel, og nu skal han se sin nevø 
for første gang. Er det lige efter fødslen, eller er 
der gået lang tid? Har han gaver med?

Børnefødselsdag
Starten af  80’erne, Frank ca. 30 år

Der skal holdes børnefødselsdag for et af  bør-
nene, og Frank er med som legeonkel. Fødsels-
dagsbarnet bliver ked af  det. Hvem trøster bedst 
Far, Mor eller Onkel?

Allans teenagedatter begynder at hænge ud 
hos frank
Slutningen af  80’erne, Frank ca. 38 år

Allans teenagedatter gider ikke være derhjemme 
og begynder i stedet at hænge ud hos Frank, når 
han er hjemme. Måske sker det tit, eller måske er 
hun stukket af  en enkelt gang og er nu hos sin 
onkel.

Franks forhold til 
Allans børn
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Franks mange arbejdsophold i udlandet giver 
ham skiftevis masser af  penge og masser af  ar-
bejde. Han rejser ofte væk mange måneder ad 
gangen, og når han kommer hjem, har han lom-
merne fulde af  penge. Kort efter er de brugt op, 
og han rejser igen for at tjene flere.

Du kan bruge scener, der handler om Franks 
udlandsophold, til at vise den distance, han har 
til Frederikshavn. Samtidig kan det give store 
kontraster, når han har været væk i lang tid og 
pludselig vender tilbage med penge på lommen 
og lyst til fest og ballade.

Afsked med Allan og Maria
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år

Frank skal rejse væk efter sin tur i fængsel. Han 
skal sige farvel til Allan og Maria, der snart skal 
giftes. Hendes mave er begyndt at bule ud. De 
sjove tider er forbi. Ved Frank egentlig, hvor han 
vil rejse hen?

Frank rejser væk første gang
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år

Frank står på dækket på Stena Line på vej mod 
Oslo og ryger. Han falder i snak en anden mand, 
der skal på forretningsrejse. Hvad fortæller 
Frank om sine planer.

Frank ringer hjem første gang
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år

Det er sen aften – måske endda nat – da Frank 
ringer hjem til Allan for første gang, siden han 
tog af  sted. Der er gået flere måneder.

Frank kommer hjem første gang med 
masser af  penge 
Starten af  70’erne, Frank ca. 21 år

Hvad sker der første gang, Frank kommer hjem 
med masser af  penge på lommen?

Frank og udlandet
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Allan og Franks forældre spøger altid i kulissen 
og har klare holdninger til det liv, de begge lever. 
Især Far er en stolt person, der vil have, at dren-
gene lever det samme liv, som han altid har levet.

Scener med Mor og Far kan vise skuffelser og 
glæder over brødrenes valg, og de kan bruges til 
at spejle de valg, brødrene træffer. Samtidig kan 
de bruges til at sætte gang i følelser som stolt-
hed, bitterhed og ønsket om at vise forældrene, 
at man kan klare sig selv.

Far vil hjælpe Frank med arbejde på værftet
Starten af  70’erne, Frank ca. 20 år

Frank har fået en fængselsdom, og Far vil aller-
nådigst prøve at skaffe Frank et job på værftet. 
Frank takker nej. Far er meget skuffet og bedre-
vidende.

Far vil hjælpe Allan med arbejde på værftet
Starten af  70’erne, Allan ca. 18 år

Maria er gravid, og Allan har brug for penge til 
at forsørge sin kommende kone og deres ufødte 
barn. Far tilbyder Allan plads på værftet. Allan 
siger ja.

Far og Mor ser Jimmy for første gang
Slutningen af  80’erne, Frank ca. 36 år

Mor og Far skal se Franks lille dreng Jimmy for 
første gang. Er de stolte, skuffede eller måske 
endda formanende?

Kaffe hos Mor og Far
Midten af  90’erne, Frank ca. 44 år, Allan ca. 42 år

Frank er hjemme og de to brødre besøger Mor 
og Far, der efterhånden er blevet gamle. Far er 
gået på pension, men han vil ikke acceptere, at 
værftet måske snart lukker. Hvad siger foræl-
drene til drengene?

Mors eller Fars begravelse 
Slutningen af  90’erne

Mor eller Far er død. Hvad sker der til begravel-
sen? Bliver der holdt tale? Er begge brødrene til 
stede?

Mor og Far
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Skibsværftet er byens og brødrenes skæbne. Det 
ligger solidt plantet på havnen, og her er der 
plads til både store drømme og benhårde reali-
teter.

Scener på værftet kan bruges til både at vise 
drømmene om fremtiden, og hvordan de barske 
realiteter er, når drømmene og forventningerne 
ikke går i opfyldelse.

Frank fortæller Allan om værftet
Starten af  60’erne, Frank ca. 11 år, Allan ca. 9 år

Frank har været med Far nede på værftet og for-
tæller nu sin lillebror om alle de fantastiske ting, 
der er dernede. Han har også været med Far 
oppe i kranen.

Første gang brødrene sniger sig ind på 
værftet
Midten af  60’erne, Frank ca. 13 år, Allan ca. 11 år

Det er sommer, og værftet er ferielukket. Dren-
gene sniger sig for første gang ind gennem hul-
let i hegnet. De kravler også op i kranen og kan 
herfra se ud mod horisonten. Hvad snakker de 
om deroppe? 

Allans første arbejdsdag
Starten af  70’erne, Allan ca. 18 år

Allan har sin første arbejdsdag på værftet. Det 
er Far, der viser ham til rette, udpeger et skab 
og udleverer værftets særlige kedeldragt til ham. 
Nogle af  Allans nye kammerater bagtaler Frank i 
frokostpausen.

Allans første arbejdsbesøg i kranen
Slutningen af  70’erne, Allan ca. 26 år

Allan har arbejdet flere år på værftet, og han bli-
ver nu sat til at styre værftskranen. Hvordan er 
det at sidde deroppe som en del af  arbejdet?

Allan viser sin yngste søn værftet
Midten af  90’erne, Allan ca. 44 år

Allans yngste søn er blevet gammel nok til at 
komme ned og se fars arbejde. Han er meget 
begejstret for det store værft og tydeligt stolt af  
sin far seje arbejde med at bygge skibe.

Værftet lukker
Slutningen af  90’erne, Allan ca. 46 år

Værftet skal lukkes, og alle medarbejdere bliver 
afskediget. Hvad gør Allan den dag, han får be-
skeden? Hvad siger han til Maria?

Værftet
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De fleste scener i scenariet skal lægge op til 
konfrontationer mellem Allan og Frank. Men 
det kan også være relevant at sætte scener, der 
tager direkte lægger op til deres konfrontationer. 
Det kan især være relevant, hvis spillerne ikke 
får skabt konflikt nok i de andre flashbacks – i 
så fald kan du direkte sætte gang i en konfronta-
tion ved at sætte en scene.

Allans første store opsang til Frank
Kan være hvornår som helst

Hvornår blev det første gang for meget for Al-
lan? Hvornår gav han første gang sin storebror 
et ordentligt møgfald? Og hvad svarede Frank 
til gengæld?

Den store konfrontation
Midten af  90’erne, Frank ca. 46 år, Allan ca. 44 år

Hvad er det egentlig, der sker, siden de to brød-
re ikke ser hinanden i flere år? Hvad får Allan til 
at sige endeligt stop og farvel til Frank? Eller er 
det i virkeligheden Frank, der siger stop, fordi 
han måske ikke gider høre på sin lillebrors bed-
revidende formaninger? 

Allan og Franks konfrontationer



Ældre Frank
“Got a wife and kids in Baltimore, Jack 

I went out for a ride and I never went back 
Like a river that don't know where it's flowing 

I took a wrong turn and I just kept going”
- Bruce Springsteen, Hungry Heart
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Som barn var det altid mig, der havde ret. Min lillebror 
Allan så beundrende på mig, når jeg fortalte om verden 
omkring os. Om alt det man kunne se fra toppen af  
værftskranen. At det var det højeste punkt i byen, og at 
man derfra kunne se hele verden. Ja, helt over til Læsø og 
i godt vejr til Frihedsgudinden i New York og klipperne 
i Gøteborg. Dengang beskyttede jeg ham mod bøllerne 
og tævede de idioter, der ville genere ham. Han var glad 
for det. Han var tryg, for storebror Frank var der til at 
passe på ham. Jeg fortalte ham de vildeste historier, og 
han troede på dem alle sammen.

Men Allan tror på mig længere.

  

Gøteborg-Frederikshavn-færgen, december 1999

Færgen er snart i havn. Folk strømmer fra cafe-
teriet og de bløde siddepladser ned på det olie-
indsmurte vogndæk. Klar til at starte motoren. 
Klar til at komme hjem til ventende familier og 
længselsfulde kærester.

Men Frank har ikke travlt. Der er ingen grund til 
at skynde sig. Den her gang skal det gå ordent-
ligt for sig, når han kommer i havn.

Hans hjerte hamrer, og det snurrer i maven. Han 
tænder i stedet endnu en cigaret. Surt optjente 
norske smøger, indkøbt til absurde priser i hvad 
der synes at være den eneste butik i hele Nord-
norge. Han kigger ud over rælingen og ned mod 
bølgerne i mørket langt nede under Stena Nordi-
ca. Han suger havluften ned i lungerne sammen 
med røgen endnu engang og lader blikket vandre 
fra mørket og op mod havnebyen foran skibet. 

Betyder det her virkelig, at han snart er hjemme? 
Altså sådan rigtigt hjemme? Betyder det så, at 
han ikke tager af  sted igen hurtigst muligt igen? 
tænker han.

Ældre Frank, født 1951
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*

Jeg hedder Frank. Jeg kommer fra Frederikshavn, den 
bette lorteby, hvor jeg blev født for snart 50 år siden i 
1951. Jeg plejede at kalde den Bette Lort eller Bette 
Liverpool, fordi den tror den er så meget større og vigti-
gere, end den egentlig er. Fordi alle er nogle bette lorte i 
den by. Og fordi det plejer at kunne bruges til at drille 
den største bette lort af  dem alle sammen: Min lillebror 
Allan.

Jeg plejede at fortælle, at den dag han blev født, drak jeg 
øl med far nede på værftet. Jeg ved sgu ikke, om det er 
rigtigt. Det er det sikkert. Jeg kan jo ikke selv huske det. 
Men måske er det rigtigt. Det kunne det godt have været. 
Og Allan, han troede på det.

*

Hele byen ved det, når Frank er kommet hjem. 
Den ved aldrig, hvornår han kommer, men når 
han først har indfundet sig, så ved man det. Så-
dan har det altid været. Og det er altid ’Frank’ 
i ental. Ikke noget efternavn. ’Frank’ er nok til, 
at alle ved, hvem man taler om. Så er der gang i 
gaden, omgange i stride strømme, shots serveret 
på bakker og nok til alle. 

Sådan er det i al fald et par timer, før der er 
slagsmål og ballade i kølvandet på festen. Men 
det er altid de andre, der starter. De bare så for-
bandede misundelige på Frank og de penge, han 
tager med sig hjem fra Nordnorge, Grønland, 
eller hvor han nu har været henne for at arbejde. 
De siger altid noget ubehageligt om hans dreng, 
eller om hans kvinde eller om hans bror. Eller 
også siger de, at han hellere må komme hjem i 
seng. Det synes Frank ikke, de skal blande sig i.

*

Frank knapper den sidste svenske guldøl op fra 
posen. Ikke noget at sige til, at de svenskere altid 
er så skide stive i Frederikshavn, når de svenske 
’guldøl’ er på treenhalv procent. Men i dag kan 
det være godt det samme. Det her skal virkelig 
være den sidste øl i lang tid. I dag skal Frank 
ikke gøre, som han plejer. I dag skal han ikke i 
byen, og alle i hele Frederikshavn behøves ikke 
at vide, at ’Frank’ er kommet hjem. I dag skal 
Frank hjem. Altså sådan rigtigt hjem. 

*

Han ser ned på displayet på sin klump af  en mo-
biltelefon. Ingen opkald. Ingen beskeder. Ikke 
noget svar fra Helle eller drengen. Han skrev 
ellers til dem, at han ville komme hjem. At han 
savnede dem. Måske læste hun det som endnu 
en løgn fra hans side. Han ved sgu ikke engang 
selv om det var en løgn. Men drengen, ham 
savner Frank virkelig. Han må være blevet stor 
og dygtig. Måske har han endelig lært at bokse, 
så han kan vise, hvem han er. Så han ikke bare 
er en eller anden tilfældig dreng med en far, der 
hele tiden stikker af.

Han overvejede også at ringe til Allan og sige, at 
han nu kom hjem. Ville så gerne høre om ham 
og Maria ikke inviterede til jul eller nytår – lige-
som i gamle dage. Men han skrev eller ringede 
ikke. Turde ikke. Ville ikke forstyrre Allan og 
hans fine liv. For Frank har lidt for tit forstyrret 
de to. Alt for tit, siger han til sig selv, når han er 
allermest nede i kulkælderen. De gider da ikke 
ham den lorte-irriterende storebror mere, der 
ikke har styr på en skid. 

Ja, Allan havde sgu så inderligt ret, da han gav 
Frank en ordentlig omgang, sidst de så hinan-
den.  Det var ok, at Allan var vred. Det var ok, 
at han ikke ville tale med Frank mere. Det var 
ok, at Frank bare tog væk igen og var stille i åre-
vis. Hvis bare ikke det var så forbandet længe 
siden … 

*

I baglommen, næsten helt krøllet sammen allerinderst i 
Franks tegnebog ligger et lille billede, han aldrig mere ser 
på, men som altid har ligget i hans pung. Et sorthvid 
billede af  tre unge mennesker omkring de tyve. Det 
viser Frank, Allan og Maria. Det er fra et omrejsende 
tivolis fotobox, taget en sommer i starten af  70’erne. De 
omfavner hinanden alle tre. Maria giver Frank et kys 
på kinden. Allan ser grinende på de to. Dengang var de 
lykkelige alle tre. Det var den dag, de senere kørte galt 
på landevejen med Frank bag rattet og Maria og Allan 
på det andet forsæde af  en stjålen Citroën Dyane. Det 
var den dag, der gjorde, at Frank røg fem måneder i 
spjældet for spritkørsel og biltyveri. Det var den dag, der 
blev begyndelsen på, at alting blev forandret.
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*

Han tænkte på Helle her i morges. På alt det 
lort, han kastet efter hende. På alt det, hun har 
fundet sig i. Og på alt det lort, hun har kastet 
efter ham. I halvmørke er hun nok stadig pæn, 
tænkte han og prøvede virkelig at huske, hvor-
dan hun egentlig ser ud. Det var svært. 

Men han fik den da op at stå, da han tænkte på 
hende. Det kunne han trods alt stadig.

Han prøvede virkelig, sidst de talte sammen. 
Han sagde, at han savnede hende, og han snart 
kom hjem til hende. Hun sagde ikke noget. Hun 
troede helt klart ikke på ham. Han troede helt 
klart selv på det. I hvert fald i det øjeblik.

Og sådan er det med Frank. Han tror altid på 
det, han siger. I hvert faldt lige når han siger det.

*

Jeg tænkte også lidt på Maria. Bare lidt. Jeg ved godt, jeg 
har lovet mig selv, at jeg ikke skal tænke på hende. Ikke 
på den måde. Det er for sent nu, og det har det altid 
været. Men det var bare det der med, at jeg nu kommer 
hjem, og at alting skal være anderledes. At jeg så gerne 
vil være der sammen med hende og Allan. At jeg så 
gerne vil have en bror igen. At jeg så forbandet gerne vil 
have, at hun var der sammen med mig. Ligesom jeg altid 
har drømt om. Ligesom den sommer, hvor jeg gik og lag-
de terrasse for hende og Allan, og alt var så skide godt. 
Ligesom jeg godt ved, at det aldrig kommer til 
at være igen.

*

Knægten hedder Jimmy. Det var noget Helle 
bestemte. Frank syntes Freddie eller Max var 
bedre, men det skulle han virkelig ikke have lov 
til at bestemme. Han overvejede også Allan, 
efter sin bror, men det sagde han ikke til nogen 
– og da slet ikke til Allan. Det var dengang, hvor 
de faktisk talte sammen.

Og Jimmy er 12 år nu. Tænk, er det virkelig 12 
år siden, den kælling kom kravlende og sagde, 
hun var gravid? At hun var sikker på, at barnet 
var Franks. Ja, hvordan fanden kunne hun være 
sikker på det, sagde han til hende. Han ved godt, 
det ikke var ret pænt sagt, når de nu skulle til at 
være kærester. For kærester, det måtte de hellere 
blive, når nu hun var gravid. 

Ligesom Allan blev det med Maria, dengang 
hun blev gravid …

*

Frank ser over mod værftet på den anden siden 
af  havnebassinet. Der er mørkt derovre. Helt 
mørkt. Sort og tomt. Hvad fanden foregår der? 
Hvor er lyset, de bankende lyde og glimtende 
svejseapperater, der er i gang døgnet rundt?

Hvad fanden foregår der, tænker Frank. Her 
kommer han hjem, klar til at indtage værftet. Til 
at blive arbejdsmand, sjakbejs og kammerat lige-
som sin far og lillebror. Klar til at tage sin tørn 
og falde til patten. Og hvad fanden i helvede 
er så det her? Så er der bare mørkt derovre.
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Han ser op mod kranen, der burde tegne sin sil-
huet mod den mørke himmel. Der mangler også 
noget her. Kranen er der ikke! Den stolte kran, 
havnens stolthed, byens skråt-op-finger er der 
ikke. 

Der er virkelig bare mørkt derovre.

Frank har ondt i maven. Han skal kaste op. Han 
har lyst til at slå på nogen.

*

Frank kaster den tomme øldåse ud over rælin-
gen, så den hamrer ind i kajen langt nede. Land-
gangsbroen for de gående passagerer er nu lagt 
til, og de få passagerer uden bil begynder at gå.

Han ser sig over skulderen og rundt på dækket. 
Her er tomt nu, så han går ned i knæ. Hopper 
lidt på stedet og dukker sig så for bagefter at slå 
ud i luften. En lige højre, så en parade og endelig 
en knock-out med venstre. Han kan sgu endnu, 
tænker han. 

Gad vide, om Allan også stadig kan? Gad vide 
om Allan virkelig var blevet rigtig bokser, hvis 
tingene var gået anderledes? Hvis han ikke plud-
selig skulle til at giftes og arbejde og være fami-
liefar? Og hvis ikke Frank var røget i spjældet 
og bagefter rejst væk for at arbejde, så han ikke 
kunne være Allans træner, som han ellers så in-
derligt lovede.

Ja, for helvede. De skal fandeme få, når Frank 
kommer hjem. Nu skal Frederikshavn se løjer. 
Se hvad det er for en Frank, der kommer hjem 
den her gang. Den her gang, hvor Frank ikke er 
ham, de griner af  i hjørnet eller ham, de misun-
der. Den her gang er han forbandet ligeglad

Han stopper sig selv. Trækker vejret dybt ind og 
kigger et kort bedrøvet blik mod værftet, før han 
begynder at gå mod landgangsbroen. Den her 
gang skal det virkelig være anderledes. Det hand-
ler ikke om kamp og om råbe højt. Ikke den her 
gang. Ikke om sprut og ballade. Ikke om at vælte 
det hele. Nu handler det om at se fremad. 

Kære spiller

Du skal spille Frank i dette scenarie. Eller mere præ-
cist: Du skal spille den ældre udgave af  Frank. Den 
udgave, der efter mange års flugt fra sit ophav, sin 
by og måske endda sig selv, nu er på vej tilbage for 
at blive ligesom alle andre. Den udgave, der virkelig 
gerne vil ændre de ting, der ellers har så svære at 
lave om på, og som har været så lette bare at undvi-
ge og ignorere. Den udgave, nogen vil sige er flygtet 
fra sit ansvar i alt for mange år. Men det er også en 
udgave, der er fuld af  begreber som ære, stolthed og 
et ønske om at blive tager alvorligt og virkelig vise, 
hvem han er.

En anden af  spillerne spiller den yngre udgave af  
Frank. Den udgave, der brænder af  vildskab og 
energi, men ikke formår at tænke over sine handlin-
ger og overskue konsekvenserne af  at gøre alt det, 
han drømmer om.

Igennem spillet kommer både du og den anden 
Frank-spiller til at spille centrale scener fra Franks 
liv – og igennem spillet kommer jeres to udgaver af  
den samme person til støde sammen og skabe fun-
damentet for, hvordan Frank er blevet den, han er i 
dag, og hvordan han vil komme videre med sit liv.

Som Ældre Frank skal du både spille scener i scena-
riets rammehistorie, der udspiller sig over én aften 
i december 1999, samt en række flashbacks fra de 
år, der er gået forud. Rammehistorien starter, når 
du ankommer på havnen, hvor Allan tager i mod 
dig (hvad du ikke ved, at han gør). Den slutter, når 
aftenen er ved at nå sin ende, og I når frem til en 
eller anden konklusion om, hvordan I hver især vil 
fortsætte jeres liv. 

Selvom du savner din bror, skal du huske, at det 
ikke er noget entydigt glædeligt gensyn. Det er vig-
tigt, at du fra starten spiller på, at det er svært for 
dig at vende hjem, og at du er vred på Allan, som 
altid er bedrevidende og kedelig. Og selvom du 
frygteligt gerne vil have, at alting skal gå anderledes 
denne gang, ved du også, at du meget nemt falder i 
alle de gamle rutiner og bliver, som den gamle Frank 
var det.
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Bipersoner

Udover at spille Ældre Frank kom-
mer du også til at spille en række 
bipersoner. De vigtigste er præsen-
teret her, men du er meget velkom-
men til at finde på andre, hvis det 
skulle være nødvendigt.

Maria, Allans kone, der som ung 
var lidt af  en vildbasse, og som 
svingede fantastisk med både Allan 
og Frank.

Maria og Allans børn, hvor de 
to – en dreng og en pige – er født i 
70’erne og den sidste – en dreng – i 
slutningen af  80’erne.

Helle, Franks on-off-kæreste, 
som han ofte vender tilbage til, når 
han er i Frederikshavn, og som er 
mor til Jimmy.

Jimmy, Franks søn, som han har 
med Helle, og som bor hos hende.

Frank og Allans Far og Mor, der 
hhv. arbejdede på værftet og var 
hjemmegående husmor.

60’erne

70’erne

80’erne

90’erne

1951, Frank bliver født

Frank og Allan bokser på havnen

Allan møder Maria, byfest i byen, bilulykken  
Maria bliver gravid, Frank rejser væk

Frank vender hjem til Frederikshavn

Frank rejser væk efter skænderi med Allan

Sommeren med terrassen

Jimmy bliver født, Allans den yngste bliver født

Frank møder Helle

Allan og Marias bryllup, Allans den ældste bliver født

Maria og Allans sølvbryllup

Frank og Allan sniger sig op i værftskranen første gang

Allans den mellemste bliver født

Værftet lukker, Allan bliver fyret



Ældre Allan
“Now all them things that seemed so important 

Well, mister, they vanished right into the air 
Now I just act like I don’t remember 

Mary acts like she don’t care”
- Bruce Springsteen, The River
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Ældre Allan, født 1953
Jeg kan huske dengang, da jeg var dreng og stod nede 
på havnen med min storebror Frank og kiggede over på 
værftskranen. Deroppe arbejdede de rigtige mænd, sagde 
vi. Deroppe arbejdede vores far. Det var vi helt sikre 
på. Det var det højeste sted i byen, sagde Frank. Højere 
end Gærum Bakke, spurgte jeg? Ja, sagde han. Deroppe 
kunne man se hele verden. Det var vi også sikre på. 
Man kunne se helt til Sverige og til Læsø og til Ham-
borg. Ja, helt til New York, Frihedsgudinden  og Kina, 
fortalte vi hinanden.

Dengang troede jeg virkelig på det. Dengang troede jeg på 
alt det, Frank sagde til mig.

Frederikshavn, december 1999

Allan ser på sit hus. Solide mursten. En vellagt 
terrasse. Carporten, han selv har bygget. På bilen 
i carporten. En anden families bil.

Han ser på sit hus. På det hus, der engang var 
hans.

Han tænder en cigaret, og lighteren lyser for en 
stund det indre af  bilen op. Sådan har han siddet 
så ofte udenfor dette hus. Lige ventet en stund 
med at gå ind. Ventet en smøgs tid, inden fami-
lielivet, faderrollen og hverdagen igen var aktuel. 
Men nu kan han ikke gå derind. Nu kan han kun 
køre igen, dreje op af  ringvejen op til nordbyen 
og den forbandede betonblok, som nu er hans 
hjem. Der hvor der sgu kun burde bo mink og 
tremmekvæg. Ikke et sted for en ordentlig mand 
og hans familie. Måske et sted for Frank og alle 
hans langt ude eskapader. Men ikke for en mand 
som Allan. Fandeme nej.
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*

1953 er sgu mange år siden. Det var det år, hvor min 
far stolt kom hjem og viste nyfødte mig frem til min sto-
rebror Frank og senere til gutterne nede på værftet. De 
drak øl og snaps i frokostpausen for at fejre det. Frank 
var med. Han fik også en øl, selvom han kun var to år 
på det tidspunkt. Sådan siger han det i hvert fald selv, 
når han fortæller om det. De var nogle fandens karle.

Jeg var også en fandens karl engang. På en anden måde 
end Frank og min far, men gu fanden var jeg da det. Da 
jeg troede, jeg skulle være bokser, og Frank var min træ-
ner. Og endnu mere, da Maria gik med ned på rådhuset, 
før maven blev for stor. Da jeg første gang fik job på 
værftet og fik min første skruenøgle i hånden. Og da jeg 
hørte min drengs første ord, selvom de hverken handlede 
om ’far’, boksning eller værtftsudtryk.

*

Maria er hjemme, kan han se på vinduet, da han 
parkerer bilen foran betonblokken. Hun står 
oppe i køkkenvinduet. Hun ser glad ud. Det 
burde hun ikke have nogen grund til, tænker Al-
lan. Hun burde kunne regne ud, hvordan alting 
er i forandring – i alt for frygtelige forandringer. 
Forandringer, hun vil være rigtig ked af. Ligesom 
Allan er rigtigt ked af  dem.

Hun er stadig smuk. Som hun var det dengang, 
alt var nyt, og hun altid drev gæk med de to 
brødre. Som hun var det dengang, hvor Allan 
faktisk troede på det hele. Som dengang hvor 
fremtiden var noget, man kiggede mod med 
åben pande.

Men det handler ikke om, hvorvidt hun er smuk 
eller ej. Om hun smiler sødt til ham og kysser 
ham venligt på panden, når han sidder og venter 
på maden. Det handler om langt mere, forsøger 
han gang på gang at forklare sig selv. Det hand-
ler om, at det hele måske bare var én stor løgn. 
Altså Ikke sådan en løgn, som nogen bildte ham 
ind – på den der måde, som Frank altid gjorde 
– men en stor fed løgn, som han har fortalt sig 
selv og alle andre. Og som han selv altid har 
troet på.

Nu handler det om noget andet. Om frihed, 
fremtid og om at finde ud af, hvem ham der Al-
lan egentlig er. Det er det, det handler om, siger 

Allan igen og igen til sig selv, når han begynder 
at tvivle og har lyst til at krybe ind til Maria un-
der dynen og leve som, de altid har gjort det.

*

Det der med løgne, det er ellers nyt for Al-
lan. Sådan plejer det virkelig ikke at være. Det 
plejede at være så enkelt. Man gjorde det, man 
gjorde. Fordi det var rigtigt. Fordi det var det, 
man forventedes at gøre. Fordi man ikke kunne 
gøre anderledes. Og dengang havde det ikke 
noget med løgne at gøre. Det havde noget med 
nødvendighed at gøre. 

Det med løgne, det var Franks område. Ham der 
altid fandt på historier og bortforklaringer og 
dårlige undskyldninger. Det var meget nemmere 
at forholde sig til – også selvom Frank på en 
eller anden måde altid selv troede på sine løgne-
historier og forklaringer.

Frank plejede for eksempel altid at sige, at Allan 
gjorde det forkerte, når han gjorde alt det rigtige. 
Sådan lidt drillende, men han mente det helt ty-
deligt langt nede. Det var noget forbandet vrøvl, 
sagde Allan altid til ham. Det var Frank, der altid 
gjorde det forkerte. Og han gjorde virkelig det 
forkerte. Det var der ingen tvivl om. Det var 
bare dumt. Han kom i slagsmål, stak af  til Norge 
eller Grønland. Smadrede bilen og fik fem må-
neder i spjældet for spritkørsel og biltyveri. Ef-
terlod kvinder og endda et barn i Frederikshavn. 
Allan, derimod, han tog sit ansvar alvorligt. Han 
blev sgu hængende, når det blev krævet af  ham. 
Han stak ikke af, når det blev for svært eller for 
kedeligt. Sådan var han ikke. Ikke ligesom Frank.

Men hvis bare han en gang imellem kunne være 
bare lidt ligesom Frank. Sådan har Allan tænkt 
meget på det sidste. Altså bare en smule. Men 
det er selvfølgelig noget forbandet vrøvl, har 
han bagefter skyndt sig at sige til sig selv, inden 
han krøb ind under dynen.

*

Det var Frank, der hjalp Allan med at lægge terras-
sen den sommer i 80’erne, hvor der skulle ske noget nyt. 
Hvor næste naturlige skridt var en overdækket terrasse 
med gasvarmere, bardisk og det hele. Hvor Allans ha-
vefest skulle være højdepunktet for alle på vejen. Hvor 
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sangria, kulørte lamper og billige toldfri smøger fra Gøte-
borg-båden skabte den vildeste nat i mands minde.

Frank var hjemme den sommer. Det var før, det hele gik 
helt galt. Dengang, hvor Frank helt klart selv troede på, 
at nu skulle han slå sig til ro i Frederikshavn og være 
der for andre end sig selv. Allan troede faktisk også på 
det en stund. Og Maria var også glad. Hun strålede i 
Franks nærvær og nød tydeligt han selskab, mens Allan 
gik på arbejde nede på værftet, og hun passede sin gravide 
efternølermave.

Den sommer havde de det sjovt. Det var ligesom dengang, 
de var helt unge, hvor de ræsede ud af  landevejen eller 
skød efter bamser i skydeteltet til byfesten. Ligesom den-
gang hvor, de stjal den der bil, og Frank pissefuld overså 
det der sving.

*

Allan så Helle her den anden dag, Franks aflagte 
kæreste eller hvad det nu er, hun er. Han havde 
ondt af  hende. Hun kom gående nede ved Føtex 
med Jimmy i hånden. Han er blevet stor. 12 år 
regner Allan sig frem til. Samme alder som Al-
lans den yngste. 

Først ville han skynde sig videre, passe sig selv 
og bare komme væk. Men alligevel gik han over 
til hende. Hun gav ham et akavet kram og for-
talte, at Frank havde ringet den anden dag. At 
han var på vej hjem. At han havde sagt, at han 
savnede hende. Det var selvfølgelig noget for-
bandet vrøvl, sagde hun, men Allan kunne nu 
godt se en lille antydning af  håb i hendes ellers 
alt for trætte ansigt. Jimmy sagde ikke noget. 
Heller ikke, da Allan spurgte, hvordan det gik 
med boksningen.

Herefter sad Allan hele dagen i sin bil og kigge-
de ud over havnen og over på værftet. Det hele 
flød sammen. Frank, værftet, fyringen og den 
efterfølgende lukning. Alle de forbandede år, der 
er gået siden dengang, hvor det hele var så lige-
til. For helvede! sagde han højt et par gange.

Frank er på vej hjem, tænkte han også igen og 
igen. Skal Allan så til igen at lege storebror for 
sin egen storebror? Skal han så igen til at rode 
alle trådene ud og få ham ud af  alle problemer-
ne? Det troede han sgu var slut, da han sagde 
stop for år tilbage. Der er er jo en grund til, at 

de ikke har set hinanden i årevis. Han burde bare 
lade Frank sejle sin egen sø.

Han kiggede skiftevis på billeder af  Maria og 
børnene, ud på havet og over på det gamle 
værft, der engang var byens stolthed. Der hvor 
han havde forsvoret, at han skulle ende, men 
hvor han selvfølgelig alligevel endte, fordi Maria 
og de små skulle have smør på brødet og tøj på 
kroppen. Han fandt også det gamle billede af  
trekløveret frem – Allan, Maria og Frank, taget 
ved den der byfest engang i 70’erne. Det var fra 
den dag, Frank kørte galt, da de skidefulde ræ-
sede alt for stærkt ud af  de nordjyske landeveje i 
en stjålen Citroën.

Der skal ske noget, sagde Allan til sig selv efter 
et par timer og pakke smøger. Noget radikalt. 
Noget der for én gangs skyld kan overraske no-
gen – og især ham selv. Noget vigtigt. Det er nye 
tider, gentog han for sig selv. Det er fandeme 
nyder tider. 

For helvede! sagde Allan højt endnu engang. 
Hvorfor kan den idiot ikke bare holde sig langt 
væk? Hvorfor skal han komme hjem netop nu? 
Hvorfor kan Allan ikke bare blive i sin døs og 
blive ved med at fortælle sig selv løgne.

*

Kranen er væltet i stormen. Den store værftskran er 
knækket som en tændstik. Ramt af  en lige højre og er 
nu total knock out. Byen har mistet sit manddomssym-
bol. Tilbage er nu kun de stive svenskere og Stena Line. 
Nu rejser den sig ikke længere og siger, at her er jeg, og 
mig kan I ikke lægge ned – også selvom lyset er slukket, 
værftet er lukket og alle mand sendt hjem til arbejdsløs-
hed og miserable familier på randen af  ruin. Det hele 
ligger ned.

Sådan er det med alting, har Allan sagt til sig selv. Det 
hele ligger ned til sidst.

*

Færgen er lige straks i havn, og Stena Nordicas 
lys nærmer sig land. Allan fryser i den blæsende 
december-aften, mens han ser det store skib be-
væge sig tættere og tættere på havnen.
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Alligevel knapper han ned og pisser ud over hav-
nekanten – med smøgen i kæften og hænderne 
om pikken. Røgen svider øjnene, det er pisse-
koldt. Det gør sgu ondt, når han pisser her i kul-
den. Det er nok alderen. Nej, det er bare kulden, 
siger han for sig selv. Det er fandeme sådan her, 
det skal være. Man bliver sgu aldrig for gammel 
til at pisse i havnen.

Om lidt kommer Frank gående fra borde. Sik-
kert med det der irriterende, selvsikre smil, han 
altid går rundt med. Allan skutter sig. Kan næ-
sten ikke holde det ud, men han ved, at han bli-
ver nødt til det. Den her gang bliver han nødt til 
at tage imod ham, sætte sig ind i bilen med ham, 
tage med ham ud i natten og fejre hjemkomsten, 
som Frank altid gør det. Men den her gang bli-
ver det sgu Frank, der skal hjælpe Allan. Ikke 
omvendt. Ikke som det altid plejer at være.

Gad vide, hvad Frank siger, når han pludselig får 
øje på Allan? Gad vide, om han bliver glad? Gad 
vide, om han siger ’godt at se dig’ og at han bare 
sådan uden videre går med ud i natten og ned 
på tanken for købe øl? Gad vide, om ikke han 
stadig er vred, bitter og alt for stolt til at blive 
modtaget af  sin lillebror. Gad vide, om ikke Al-
lan selv lynhurtigt bliver pissesur på Frank og 
alle hans fikse ideer …

Kære spiller

Du skal spille Allan i dette scenarie. Eller rettere: Du 
skal spille den ældre udgave af  Allan. Den udgave, 
der desillusioneret stiller spørgsmålstegn ved det liv, 
han har levet indtil nu. Den udgave, der overvejer 
at starte på frisk og gøre drastiske ting. Den udgave, 
der er rasende på sin bror Frank efter år med svigt 
og nederlag og skuffelser – men som samtidig har 
brug for sin bror for at holde røven oven vande 
og på en eller anden måde få overblik i det liv, der 
for tiden synes at være ramlet sammen, uden der er 
entydige grunde hertil.

En anden spiller vil spille den yngre udgave af  Al-
lan. Den udgave, der havde klare idealer, om hvor-
dan livet skulle leves. Med både store drømme og 
med en ubøjelig trang til at gøre det rigtige og kor-
rekte.

Igennem spillet kommer både du og den anden 
Allan-spiller til at spille centrale scener fra Allans 
liv – og igennem spillet kommer jeres to udgaver 
af  den samme person til støde sammen og skabe 
fundamentet for, hvordan Allan er blevet den, han 
er i dag, og hvordan han vil komme videre med sit 
liv herfra.

Som Ældre Allan skal du både spille scener i scena-
riets rammehistorie, der udspiller sig over én aften 
i december 1999, og en række flashbacks fra de år, 
der er gået forud. Rammehistorien starter, når du 
modtager Frank på havnen. Den slutter, når aftenen 
er ved at nå sin ende, og I når frem til en eller anden 
konklusion om, hvordan I hver især vil fortsætte 
jeres liv. 

Selvom du har besluttet dig for at modtage din bror 
ved havnen, skal du dog huske, at det ikke er noget 
entydigt glædeligt gensyn. Det er vigtigt, at du fra 
starten spiller på, at det her er svært for dig, og du 
forventer store skuffelser fra Franks side.
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Bipersoner

Udover at spille Ældre Frank kom-
mer du også til at spille en række 
bipersoner. De vigtigste er præsen-
teret her, men du er meget velkom-
men til at finde på andre, hvis det 
skulle være nødvendigt.

Maria, Allans kone, der som ung 
var lidt af  en vildbasse, og som 
svingede fantastisk med både Allan 
og Frank.

Maria og Allans børn, hvor de 
to – en dreng og en pige – er født i 
70’erne og den sidste – en dreng – i 
slutningen af  80’erne.

Helle, Franks on-off-kæreste, 
som han ofte vender tilbage til, når 
han er i Frederikshavn, og som er 
mor til Jimmy.

Jimmy, Franks søn, som han har 
med Helle, og som bor hos hende.

Frank og Allans Far og Mor, der 
hhv. arbejdede på værftet og var 
hjemmegående husmor.

60’erne

70’erne

80’erne

90’erne

1953, Allan bliver født

Frank og Allan bokser på havnen

Allan møder Maria, byfest i byen, bilulykken  
Maria bliver gravid, Frank rejser væk

Frank vender hjem til Frederikshavn

Frank rejser væk efter skænderi med Allan

Sommeren med terrassen

Jimmy bliver født, Allans den yngste bliver født

Frank møder Helle

Allan og Marias bryllup, Allans den ældste bliver født

Maria og Allans sølvbryllup

Frank og Allan sniger sig op i værftskranen første gang

Allans den mellemste bliver født

Værftet lukker, Allan bliver fyret



Yngre Frank
“Baby this town rips the bones from your back 

Its a death trap, it’s a suicide rap 
We gotta get out while were young 

`cause tramps like us, baby we were born to run”
- Bruce Springsteen, Born to Rum
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Yngre Frank, født 1951
Når jeg ser den store kran nede på værftet, får jeg altid 
sådan en ustyrlig trang til at komme derop. Bryde gen-
nem hegnet og kravle op i toppen, hvor man kan se hele 
verden. Sådan har jeg i hvert fald altid tænkt det. At 
man deroppefra kan se så langt, at det føles, som om 
hele verden ligger for fødderne af  én. Jeg får altid sådan 
en lyst til springe ud derfra. Ud i verden. Væk fra den 
her lorteby og alle de forbandende lortemennesker, der 
bor her. Ud og vise dem alle sammen, at her kommer 
FRANK.

Nordjysk landevej, sommer i starten af  70’erne, Frank 
ca. 20 år

”Kom nu Frank, hurtigere. Kan den her spand 
virkelig ikke køre hurtigere?” råber Maria fra 
bagsædet af  den stjålne Citroën Dyane. Hun 
knuger den enorme bamse, Frank og Allan i fæl-
lesskab vandt til hende i skydeteltet tidligere på 
aftenen.

Frank trykker yderligere på speederen. Den er 
nu helt i bund. Vinden suser om bilen, og det 
hele ryster, mens han, Maria og hans lillebror 
Allan ræser ud mod solnedgangen. Han er pis-
sefuld. Det er fantastisk. Hun er smuk. Allan er 
bleg.

”Sæt nu farten ned for helvede,” råber Allan. 
”Det er vanvittigt det her.”

Gu er det da ej, tænker Frank. Det er bare så 
typisk Allan altid at være sådan en lyseslukker. 
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Det skal han ikke hav lov til i dag. Ikke når de 
har sådan en dejlig tøs med.

”Ja, er det ikke fantastisk?,” råber Frank til Allan 
på sædet ved siden af. ”Et halvt år på Nordsøen, 
så har jeg også råd til sådan en her uden at ’låne’ 
den. Det skulle du fandeme prøve, Allan. Og 
damerne er vilde med det. Er det ikke også rig-
tigt, Maria?”

”Jo.” Hun griber Frank fra bagsædet og giver 
ham et stort knus. Bilen slingrer et øjeblik fare-
truende. Frank er ligeglad, han har styr på det. 
Hvad gør man ikke for at få en kram fra den 
skønne Maria?

”Pas nu på,” råber Allan.

”Men der er heldigvis også så meget andet, vi er 
vilde med,” råber Maria, nærmest for at over-
døve tøsedrengen. Hun vender sig mod Allan 
og begynder at kravle over til ham på forsædet, 
mens hun kysser ham.

For helvede, hvor er verden vild, tænker Frank. 
For helvede, hvor er alt bare muligt. For helvede, 
hvor er ham lillebror bare kedelig og fornuftig. 
For helvede, hvor er det mærkeligt, at det er Al-
lan, der er blevet kæreste med hende. Og for hel-
vede, hvor ville han gerne, at det var Frank selv, 
som Maria kyssede. 

Frank jubler og hamrer i hornet. Han opdager 
først det næste sving, da bilen hamrer ud over 
siden, ruller rundt, og de tre i bilen oplever et 
øjebliks vægtløshed …

*

Jeg hedder Frank. Jeg kommer fra Frederikshavn. Her 
blev jeg født i 1951. I Bette Liverpool. I bette lort. Ja, 
det er, hvad den her by er. Den tror selv den er så stor, at 
den er det vigtigste i verden. Men den er ikke en skid. 

Jeg fik lov at drikke øl med Far nede på værftet, den dag 
Allan blev født. En toårig skulle da ikke drikke øl, var 
der nogen, der sagde. Men hvad skulle de blande sig i det 
for. Jeg havde fået en lillebror, og Far var pissestolt. Han 
skulle da vise de andre, hvem der bestemte. Og så skulle 
store sønnike da ha’ en bajer. Det er da klart.

Men det er bare så typisk, at folk i den her by altid skal 
blande sig. Og det værste af  det hele var, at Allan så 
allerede den dag lærte det med at blande sig. Der lærte 
han at være bedrevidende og nedladende. At være ham 
den kloge, der altid skal forsøge at bestemme, selvom han 
jo egentlig bare en bette lort. En lige så stor en bette lort 
som hele den her bette lorteby er det.

*

Frank har altid drømt om det ultimative eventyr: 
Alaska, Nordkap, Grønland. Derop, hvor solen 
aldrig skinner, og nogen gange altid skinner. 
Derop, hvor kun de helt rigtige mænd kan klare 
sig. Derop, hvor pengene strømmer, og hvor det 
kun handler om hårdt arbejde.

For der skal ske store ting i fremtiden, siger 
Frank altid. Der skal tjenes masser af  penge, le-
ves et fantastisk liv. Han skal da ikke slå sig til ro 
og blive så forbandet forudsigelig og røvkedelig 
som sin bettebror.

Der er selvfølgelig nogen, der siger om Frank, 
at han er doven og altid springer over, hvor 
gærdet er lavest. At han vil flygte fra alt det, han 
ikke kan håndtere. At det er derfor han vil væk, 
selvom han i virkeligheden bare drømmer om 
at slå sig ned og arbejde på værftet og blive som 
alle de andre.

Det ved han sgu godt, at de siger. Men det er 
altså noget forbandet vrøvl. Det siger han både 
til sig selv og nogen gange også til andre. Han 
vil altså gerne give den en skalle, knokle sig halvt 
ihjel og glemme alt om verden omkring sig. Men 
det skal bare ikke være i Frederikshavn, hvor alle 
altid er efter ham. Hvor Far og Allan og alle de 
andre altid skal belære om pligter og ansvar og 
alt det der vrøvl, de altid fabler om.

Der er også nogen, der siger, at Frank virkelig 
tror på alle de løgnehistorier, han går og fortæl-
ler sig selv og alle andre hele tiden. Men det er jo 
også noget forbandet vrøvl, siger han. Det er jo 
ikke en skid løgnehistorier.



4Yngre Frank

*

Jeg ved godt, at det er her i Frederikshavn, jeg hører til. 
Her jeg er vokset op. Og her, min far ville sige, at jeg 
skal betale min gæld til verden. At jeg skylder ham og 
værftet og alt det der en masse tak for, at jeg er til, og at 
jeg er vokset op her. Men for helvede, det var da aldrig 
noget, jeg selv  har valgt. Hvorfor skal jeg betale for, hvad 
andre har valgt for mig? Jeg er da kun mig selv og min 
egen. Der er ikke nogen, der ejer mig. Ikke nogen, der 
skal bestemme over mig eller bestemme, hvem jeg skal 
være. 

Og jeg ville da slet ikke tage i mod Fars latterlige frem-
strakte hånd, da jeg kom ud fra de fem måneder i spjæl-
det efter den der åndssvage ulykke og det der biltyveri, 
som de kaldte det. Så stod han der og var så skide vigtig 
og sagde, at det nok var på tide, at jeg faldt lidt til ro. At 
det nok var bedst, at han skaffede mig en læreplads nede 
på værftet, for der var jo ikke andre, der ville hjælpe mig, 
når nu jeg havde siddet inde, mistet kørekortet og alt det 
der lort. Han kunne tro nej.

Og Allan, han sagde fandeme det samme og fedtede helt 
vildt for Far.

*

Frederikshavn, sommeren ’69, Frank ca. 18 år

Det ringer stadig for Franks ører efter den lige 
højre, som Allan stak ham som afslutning på sin 
elegante serie. Først et venstreslag, så en perfekt 
parade, der afbøjede Franks modangreb. Og så 
sluttelig højreslaget, der gik rent ind og nu har 
fået Frank til at dingle i sit ikke-eksisterende 
ringhjørne. Han er sgu dygtig, ham Allan.

Men Allan skal lige stege et øjeblik, før Frank 
anerkender hans sejr. Han griner af  sin lillebror 
og viser tænder på sin mest ondsindede måde. 
Han går frem mod Allan, der tydeligt er klar til 
at forsvare sig. Men i stedet for at angribe smi-
der Frank sine boksehandsker og rækker stolt 
næven frem mod den 16-årige lillebror. Først 
ryster Frank Allans hånd, og så omfavner han 
ham i et broderligt kram.

”Hey bror, jeg er sgu stolt af  dig,” siger Frank. 
”Du gjorde det fandeme godt i dag. Bare kæmp 
sådan her, så skal du nok klare dig. Både til kam-

pene og hvis nogen kommer efter dig nede i 
byen. Du bliver til noget stort. Især hvis du får 
noget træning.”

”Og hvem skulle træne mig?” siger Allan. ”Jeg 
kan da ikke noget.”

”Jo, du kan Allan. Du er den bedste. Og ved du 
hvad? Jeg skal sgu nok træne dig. Var det ikke 
noget, hva’? Jeg kunne være din træner.”

Allan tøver et øjeblik. Så nikker han.

”Jo for fanden, Frank. Det er da en fantastisk 
idé.”

”Ja, så bliver de for alvor bange for dig.”

”Ligesom de er bange for dig?” svarer Allan 
næsvist tilbage. Forbandede møgunge, sådan er 
han altid.

”Hold din fede kæft,” råber Frank. ”De er pisse-
bange alle sammen i den her by. Men det er sgu 
ikke kun mig, de er bange for. Det er sgu os. Du 
og jeg, Allan. Du og jeg!” 

*

Frederikshavn-Oslo færgen, efterår i starten af  70’erne, 
Frank ca. 20 år

Frank står på bagdækket af  færgen og ser byen 
langsomt forsvinde i efterårsdisen. Det eneste, 
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man rigtigt kan se, er værftskranen, der også ef-
terhånden bliver visket ud i den grå masse.

Han tænder en smøg og sætter sig på  en af  
bænkene. Om 24 timer sidder han på en plat-
form langt ude i Nordsøen. Så skal der kun 
tænkes i nutid det næste halve år. Derude kan 
han være i fred og skal ikke høre på alle mulige 
latterlige ting.

Maria kneb en tåre, da Frank sagde farvel den 
anden dag. Allan gav ham et langt kram. ”Vi 
ses,” sagde Frank bare. Allan nikkede. Maria kys-
sede ham på kinden. Frank prøvede at tjatte lidt 
til Allan, få ham til at vise et par parader og lave 
et fint modangreb, men han gjorde ikke noget. 
Sagde bare med sin tavshed, at den slags var der 
ikke tid til mere. At Frank ikke længere skulle 
bokse med Allan. At Allan ikke længere drømte 
om rent faktisk at blive en rigtig bokser.

Hvorfor skal alting også være så forandret, tæn-
ker han, mens han trækker frakken tættere ind 
til sig, efterhånden som kattegat-vinden tager til. 
De tre havde det så skægt sammen, og pludselig 
blev det hele så alvorligt. Det var jo overhovedet 
ikke det, der var planen. De er jo unge, levende 
og med alting foran sig.

Ja, hvorfor helvede skulle hun da også blive gra-
vid lige pludselig. Det var jo ikke meningen. Al-
lan sagde det ikke højt til Frank, at det ikke var 
planlagt, at det var en fejl. Men Frank ved godt, 
at det bare var noget der skete. At det egentlig 
slet ikke var seriøst med de to, og Maria jo slet 
ikke er noget for ham. At Allan ville alt muligt 
og ud i verden, og nu bare er faldet til patten og 
har taget lærepladsen nede på værftet og lige om 
lidt gifter sig med hende, så alt bliver som det 
skal. Sådan skal det fandeme ikke være.

Så fik Far det alligevel, som han ville have det, 
mumler Frank for sig selv.

Men jeg skal fandeme vise dem, Allan og Maria, 
at det ikke er slut endnu, mumler han videre. 
At han – Frank fra Frederikshavn, værftsarbej-
derens søn, Allans berygtede storebror – kan 
blive til noget. At han også kan blive noget stort, 
selvom han altid har gjort det forkerte i deres 
øjne. At han kan noget, selvom han ikke gør alt 
det rigtige, som den røvkedelige lillebror gør.

Jo, han skal nok vise dem. Så snart han kommer 
hjem igen, så starter det hele på en frisk. Så skal 
der ske ting og sager. Så skal Frank vise dem alle 
sammen, hvordan det hele hænger sammen.

Kære spiller

Du skal spille Frank i dette scenarie. Eller mere 
præcist: Du skal spille Yngre Frank. Du skal spille 
den unge, brusende udgave af  Frank, hvor ung-
dommens fandenivoldskhed får fuld skrue. Du 
er den udgave, der lover guld og grønne skove 
og virkelig tror på, at du kan leve op til at det, du 
lover andre. Den udgave, der vil vise verden, hvem 
du er, og at du også vil tages alvorligt. Og du er 
den udgave, der aldrig forstår, at man nogen gange 
kommer længst ved at tænke over tingene og gøre 
som det forventes i stedet for at gøre, som man 
selv vil.

En anden spiller vil spille den ældre udgave af  
Frank. Den udgave, der efter mange års drift mod 
eventyr og horisonten nu overvejer at falde til pat-
ten og blive som alle de andre.

Igennem spillet kommer både du og den anden 
Frank-spiller til at spille centrale scener fra Franks 
liv – og igennem spillet kommer jeres to udgaver 
af  den samme person til støde sammen og skabe 
fundamentet for, hvordan Frank er blevet den, 
han er i dag, og hvordan han vil komme videre 
med sit liv.

I dette spil er det din opgave at repræsentere 
Frank, dengang han virkelig besad ungdommens 
energi og nægtede at være, som alle ville have, 
at han var. Du skal  ikke være bange for at lade 
Frank brænde igennem, men samtidig også være 
med til at retfærdiggøre de valg, han træffer senere 
i livet.

Som Yngre Frank kommer du primært til at spille 
en række flashbacks. Her skal du være med til at 
påvirke konflikterne i den rammehistorie, som 
Ældre Frank er med i, og som udspiller sig over én 
aften i 1999. Du kommer ikke til direkte at spille 
scener i rammehistorien, men igennem de mange 
flashbacks kan du alligevel påvirke denne. Du skal 
nemlig gennem spillet udbygge konflikterne mel-
lem Frank og Allan og samtidig gøre det så svært 
så muligt for Ældre Frank at vende hjem til Frede-
rikshavn og blive lige så kedelig som sin lillebror.
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Bipersoner

Udover at spille Ældre Frank kom-
mer du også til at spille en række 
bipersoner. De vigtigste er præsen-
teret her, men du er meget velkom-
men til at finde på andre, hvis det 
skulle være nødvendigt.

Maria, Allans kone, der som ung 
var lidt af  en vildbasse, og som 
svingede fantastisk med både Allan 
og Frank.

Maria og Allans børn, hvor de 
to – en dreng og en pige – er født i 
70’erne og den sidste – en dreng – i 
slutningen af  80’erne.

Helle, Franks on-off-kæreste, 
som han ofte vender tilbage til, når 
han er i Frederikshavn, og som er 
mor til Jimmy.

Jimmy, Franks søn, som han har 
med Helle, og som bor hos hende.

Frank og Allans Far og Mor, der 
hhv. arbejdede på værftet og var 
hjemmegående husmor.

60’erne

70’erne

80’erne

90’erne

1951, Frank bliver født

Frank og Allan bokser på havnen

Allan møder Maria, byfest i byen, bilulykken  
Maria bliver gravid, Frank rejser væk

Frank vender hjem til Frederikshavn

Frank rejser væk efter skænderi med Allan

Sommeren med terrassen

Jimmy bliver født, Allans den yngste bliver født

Frank møder Helle

Allan og Marias bryllup, Allans den ældste bliver født

Maria og Allans sølvbryllup

Frank og Allan sniger sig op i værftskranen første gang

Allans den mellemste bliver født

Værftet lukker, Allan bliver fyret



Yngre Allan
“Will you walk with me out on the wire  

`Cause baby I’m just a scared and lonely rider  
But I gotta know how it feels”

- Bruce Springsteen, Born to Rum
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Yngre Allan, født 1953
Jeg ved godt, at man ikke kan se hele verden fra toppen 
af  værftskranen, som min bror Frank ellers forsøgte at 
bilde mig ind, da jeg var lille. Han har sgu altid prøvet 
at bilde mig alt muligt ind. Sådan er han. Men jo da, 
man kan se langt deroppefra. Fin udsigt, det er der. 
Man kan se ud over havet, ind over byen, ned over værf-
tet. Og hvad så? Hele verden ligger jo derude, hvor man 
ikke kan se. Derude bag horisonten. Derude, hvor vi jo 
alligevel aldrig kommer ud, fordi vi ikke kan slippe væk 
fra den her åndssvage by, hvor gerne vi end vil.

Nordjysk landevej, sommer i starten af  70’erne, Allan 
ca. 18 år

”Kom nu Frank, hurtigere. Kan den her spand 
virkelig ikke køre hurtigere?” råber Maria fra 
bagsædet i et forsøg på at overdøve motorlar-
men og rystelserne i den stjålne Citroën Dyane. 
Allan på det andet forsæde siger ikke noget. Han 
er bleg. Det går alt for stærkt det her, og Frank 
er pissefuld.

Maria er jublende glad og mindst lige så fuld. 
Og så ser hun pissehamrende dejlig ud, som hun 
sidder der og råber og jubler og holder intenst 
fat i den kæmpestore bamse, de to brødre i fæl-
lesskab vandt til hende tidligere på aftenen i 
skydeteltet. 

Allan er også fuld, men han jubler ikke. Det er 
fandeme så typisk Frank det her. Hvorfor skal 
han altid prøve at overtage det hele og køre det 
så langt ud?

”Sæt nu farten ned for helvede,” råber Allan en-
delig. ”Det er vanvittigt det her.”
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”Ja, er det ikke fantastisk?” råber Frank bag rat-
tet til Allan. ”Et halvt år på Nordsøen, så har jeg 
også råd til sådan en her uden at ’låne’ den. Det 
skulle du fandeme prøve, Allan. Og damerne er 
vilde med det. Er det ikke også rigtigt, Maria?”

”Jo,” råber hun og griber om Frank fra bagsædet 
og krammer ham, så bilen et øjeblik slingrer fa-
retruende. 

Allans hjerte hamrer op i halsen på ham, både 
fordi bilen slingrer, og fordi hun krammer Frank 
på den måde. Hun er jo Allans kæreste, og så 
skal man ikke kramme Frank på den måde. 

”Pas nu på!”

”Men der er heldigvis også så meget andet, vi er 
vilde med,” råber Maria og begynder nærmest at 
kravle over på forsædet. Men denne gang krav-
ler hun over mod Allan. Hun begynder at kysse 
ham intenst.

”Hold nu op!” Han skubber hende tilbage på 
plads og fortryder i samme øjeblik. Det er jo 
øjeblikke som det her, han altid drømmer om. 

Han er tavs et øjeblik. Hun ser skuffet på ham 
og misser med sine hundeøjne. Så trækker han 
hende helt over på forsædet og begynder at 
kysse hende inderligt og intenst. 

Frank jubler og dytter med hornet. Allan opda-
ger først, at Frank har overset et sving, da bilen 
pludselig ruller rundt og alt et øjeblik er helt 
vægtløst.

*

Jeg hedder Allan og kommer her fra Frederikshavn. Jeg 
blev født i ’53, to år efter Frank. Nogen gange er det 
fantastisk at være hans lillebror. Men andre gange er 
det fandeme et helvede. For alting handler altid om ham, 
når han er der. Ham kender de alle sammen her i byen. 
Altså endda bare på fornavn. Det er altid bare ’Frank’, 
de snakker om. Når man siger ’Frank’, så ved alle, 
hvem de snakker om.  Og Frank, han elsker det. Men 
for helvede, hvor fylder det meget. Det er hårdt det der 
med, at han altid ender i problemer og ballade, og at han 
altid skal have hjælp til at redde sig ud igen. Hvis han 
bare engang imellem kunne tage det bare lidt roligt, så 
var alting sgu nemmere.

*

Frederikshavn, sommer i slutningen af  60’erne, Allan 
ca. 16 år

En lige venstre, så er skridt baglæns. En elegant 
parade og så sluttelig et slag med højre. Frank 
dingler lidt. Der fik han den, ham storebror.

Frank griner af  Allan, viser tænder. Går så frem 
mod Allan, men smider handskerne på jorden 
og rækker hånden stolt frem mod Allan. Allan 
tager imod og ryster den. Så omfavner Frank 
sin lillebror i et stort broderligt kram. Sammen 
hæver de armen og bukker for det talstærke pub-
likum af  måger, der sidder på havnefronten.

”Hey bror, jeg er sgu stolt af  dig,” siger Frank. 
Du gjorde det fandeme godt i dag. Bare kæmp 
sådan her, så skal du nok klare dig. Både til kam-
pene og hvis nogen kommer efter dig nede i 
byen. Du bliver til noget stort. Især hvis du får 
noget træning.”

”Og hvem fanden skulle træne mig?” svarer Al-
lan. ”Jeg kan da ikke noget.”

”Jo, du kan Allan. Du er den bedste. Og ved du 
hvad? Jeg skal sgu nok træne dig. Var det ikke 
noget, hva’? Jeg kunne være din træner.”

Allan tøver et øjeblik. Kan Frank virkelig det? Ja, 
det kunne egentlig godt være. Så nikker han.

”Jo for fanden, Frank. Det er da en fantastisk 
idé.”

”Ja, så bliver de for alvor bange for dig.”

”Ligesom de er bange for dig?” griner Allan 
hånligt og drillende. Der er jo ikke nogen, der 
i virkeligheden er bange for Frank. Ikke sådan 
rigtigt. Kun i hans eget hoved.

”Hold din fede kæft,” råber Frank. ”De er pisse 
bange alle sammen i den her by. Men det er ikke 
kun mig, de er bange for. Det er os. Du og jeg, 
Allan. Du og jeg!”



4Yngre AllAn

*

Frederikshavn, sommer i starten af  70’erne, før bilulyk-
ken, Allan ca. 18 år

Solen blænder øjnene, så Allan lukker dem og 
nøjes med at dufte til Maria ved siden af  i san-
det. Hun dufter af  salt og tang fra svømmeturen 
for lidt siden. Hun er dejlig, tænker Allan.

”Hvad skal du lave, når du er færdig med sko-
len?” hvisker hun.

”Det ved jeg ikke rigtig,” svarer Allan. Det har 
han aldrig tænkt så meget over. Utroligt nok, 
men i hans familie snakker man ikke om den 
slags ting. Her forventes man bare at få sig et 
arbejde og få tjent nogle penge.

”Men jeg skal helt sikkert ikke i lære nede på 
værftet,” siger han endelig. ”Far kan ellers skaffe 
en plads dernede. Det regner han vist med, at jeg 
skal. Han er stadig sur på Frank over, at han ikke 
vil have en plads. Men jeg gider altså heller ikke.”

”Er det rigtigt?” siger hun. ”Hvad vil du så?”

”Nogen gange tænker jeg på at blive bokser. Alt-
så sådan rigtig professionel. Frank træner mig jo. 
Jeg er jo egentlig ret god. Jeg vil gerne ud i ver-
den, opleve en masse, leve mit liv. Jeg gider sgu 
ikke bare sådan slå mig ned her i Frederikshavn 
og blive som alle de andre.

”Så vil jeg med dig,” siger hun.

*

Frederikshavn, efterår i starten af  70’erne, Allan ca. 
18 år

”This is the end, my only friend the end,” mes-
ser Jim Morrison fra grammofonen. Allan er 
vred. Han er ked af  det. Han er så fortvivlet, 
som han aldrig har været før i sit unge liv. 

Det her er virkelig enden, tænker han, mens han 
kyler bokshandskerne tværs gennem værelset. 
Hvad fanden skal der blive af  ham nu? Frank er 
i spjældet, og bagefter vil han ud på Nordsøen 
for at arbejde og bare komme væk fra det hele. 
Skal han ikke træne Allan mere? Var det virkelig 

bare noget han sagde dengang, at de to hørte 
sammen?

Og hvad nu med Allan? Helt alene i den her lor-
teby. Alene med Far og Mor. Og med Maria går 
det jo ikke særligt godt mere.

Han vil også rejse væk. Væk over havet. Til 
Hamborg eller New York. Opleve frihed, vild-
skab og rock n roll. Alt det Morrison synger 
om. Break on through to the other side. Han vil 
da ikke bare arbejde på det åndssvage værft og 
rådne her i byen til sine dages ende. 

Han vil bokse, vinde, begejstres. Han vil elske og 
køre stærkt og gøre alt det, han ikke tør. Han vil 
gøre alt det, som Frank altid gør.

*

Men Frank han ødelægger jo alting. Sådan er det jo 
altid med ham. Og han forstår det ikke. Han forstår 
ikke, hvor alvorligt det er. Heller ikke, hvor sindssygt 
det var, da bilen rullede rundt den nat. Han siger bare et 



5Yngre AllAn

eller andet pis om, at det da var vores allesammens skyld. 
At vi da var lige så stive, at vi da også var med til at 
negle den der bil, og at Maria da bare kunne lade være 
med at kravle over på det forsæde.

Men han kom altså fem måneder i spjældet for det. Også 
selvom der heldigvis ikke skete noget med nogen af  os, er 
det da noget af  en lærestreg. Men Frank, han forstår det 
sgu ikke.  Nu vil han bare væk fra det hele, siger han. 
Væk fra spjældet selvfølgelig og væk fra Frederikshavn. 
Sådan er det med ham, han flygter bare, så snart han 
har chancen. Han tænker ikke over en skid.

Og Far var endnu mere rasende på ham, end jeg var – 
især over, at han ikke tog imod den udstrakte hånd, han 
kom med. Han kunne ikke forstå, at Frank – nu hvor 
han havde siddet inde – ikke ville tage i mod den plads 
nede på værftet. Det var hans eneste chance, sagde Far 
vredt. Nu får han ikke flere, sagde han. Nu er det slut.

*

”Allan, jeg er gravid. Vi må tale sammen,” er alt, 
hvad der stod i brevet fra Maria. 

Det er efterår og alt er mørkt, da han møder ind 
på sin første aftenvagt på værftet. Far følger ham 
derned, viser ham til rette, men siger ellers ikke 
det helt store.  Ikke andet end det, han sagde 
tidligere: At det er så langt, som han kan hjælpe. 
Det er kun pladsen på aftenholdet, han skaffer 
ham. Resten må han klare selv. Man ligger, som 
man har redt, siger han. Nu er der jo et ansvar, 
der skal leves op til.

*

Så storsindet var Far bestemt ikke den anden dag, da 
vi skulle sige farvel til Frank, der nu rejste til Norge for 
at arbejde på Nordsøen og komme væk fra det hele. Der 
mødte han ikke op. Frank havde fået sin chance, sagde 
Far..

Men Maria og jeg mødte da op. Det var sgu lidt svært. 
Jeg ved godt, det er kun er nogle måneder, og han sikkert 
kommer hjem igen snart. Men tingene er bare anderledes 
nu.

Maria kneb en tåre og kyssede Frank på kinden, og jeg 
gav Frank et langt kram – også selvom jeg ikke vidste, 

hvad jeg skulle sige. Jeg er jo vred stadig på ham, efter 
han har ødelagt det hele og så bare stikker af  igen.

”Vi ses”, sagde han bare. Jeg nikkede lidt tøvende. Så 
prøvede han at tjatte lidt til mig og prøvede at fremprovo-
kere et par parader, ligesom i gamle dage. Det orkede jeg 
ikke. De tider er forbi. 

Kære spiller

Du skal spille Allan i dette scenarie. Eller rettere: 
Du skal spille den yngre udgave af  Allan. Du er 
den udgave af  Allan, der drømmer om et liv fuld af  
eventyr og vildskab og endda om at blive professio-
nel bokser. Men du er også den udgave, der gør det 
fornuftige trods sine drømme og ikke skuffer folk, 
når det ellers ville være det letteste at gøre. Du er 
den udgave, der har inderligt brug for sin storebror 
til at udleve de ting, du ikke selv tør – og som al-
ligevel ender med at vælge det fornuftige liv og gøre, 
som der forventes af  ham.

En anden spiller vil spille den ældre udgave af  Allan. 
Den udgave, der efter mange års ægteskab og job på 
værftet sidder fast i sit liv, og som ikke længere kan 
se, hvor han er på vej hen.

Igennem spillet kommer både du og den anden 
Allan-spiller til at spille centrale scener fra Allans 
liv – og igennem spillet kommer jeres to udgaver af  
den samme person til støde sammen og skabe fun-
damentet for, hvordan Allans liv bliver i fremtiden. 
Og i dette spil er det din opgave at repræsentere 
Allan, dengang han troede han havde et valg, men 
samtidig også at retfærdiggøre de valg, han ender 
med a træffe.

Som Yngre Allan kommer du primært til at spille en 
række flashbacks. Her skal du være med at påvirke 
konflikterne i den rammehistorie, som Ældre Allan 
er med i, og som udspiller sig over én aften i 1999. 
Du kommer ikke til direkte at spille scener i ram-
mehistorien, men igennem de mange flashbacks kan 
du alligevel påvirke denne. Du skal nemlig gennem 
spillet udbygge konflikterne mellem Allan og Frank 
og samtidig gøre det så svært som muligt for Ældre 
Allan at beslutte sig for, hvordan han vil fortsætte 
sit liv.



6Yngre AllAn

Bipersoner

Udover at spille Ældre Frank kom-
mer du også til at spille en række 
bipersoner. De vigtigste er præsen-
teret her, men du er meget velkom-
men til at finde på andre, hvis det 
skulle være nødvendigt.

Maria, Allans kone, der som ung 
var lidt af  en vildbasse, og som 
svingede fantastisk med både Allan 
og Frank.

Maria og Allans børn, hvor de 
to – en dreng og en pige – er født i 
70’erne og den sidste – en dreng – i 
slutningen af  80’erne.

Helle, Franks on-off-kæreste, 
som han ofte vender tilbage til, når 
han er i Frederikshavn, og som er 
mor til Jimmy.

Jimmy, Franks søn, som han har 
med Helle, og som bor hos hende.

Frank og Allans Far og Mor, der 
hhv. arbejdede på værftet og var 
hjemmegående husmor.

60’erne

70’erne

80’erne

90’erne

1953, Allan bliver født

Frank og Allan bokser på havnen

Allan møder Maria, byfest i byen, bilulykken  
Maria bliver gravid, Frank rejser væk

Frank vender hjem til Frederikshavn

Frank rejser væk efter skænderi med Allan

Sommeren med terrassen

Jimmy bliver født, Allans den yngste bliver født

Frank møder Helle

Allan og Marias bryllup, Allans den ældste bliver født

Maria og Allans sølvbryllup

Frank og Allan sniger sig op i værftskranen første gang

Allans den mellemste bliver født

Værftet lukker, Allan bliver fyret



Første akt

Spilletid: ca. 1 time

Vigtigste virkemidler: Klip fra rammehistorie til 
flashbacks og tilbage igen. Lad flashbacks hænge sam-
men i små forløb. Fortælleelementer.

Fokus for rammehistorien: Brødrene mødes. Antyde 
at Frank vil noget andet, end han plejer. Antyde at Al-
lan overvejer at forlade det hele. Etablere at alt er for-
andret i Frederikshavn, efter værftet er lukket. Tydeligt 
vise, at selvom brødrene mødes er de på ingen måde 
de bedste venner.

Fokus for flashbacks: Etablere brødrenes drømme 
og deres fortid dengang, hvor det hele var godt. An-
tyde konflikterne mellem brødrene. Etablere værftet 
som både et sted for drømme og et sted, man er bun-
det til. Etablere hvordan det er, når Frank plejer at 
komme hjem fra udlandet.

Et par forslag til scener: Frank fortæller Allan om 
værftet. Maria bliver introduceret til Frank for første 
gang. Allans træning- Den dag Allan køber huset. 
Frank ringer hjem første gang. Frank kommer hjem 
første gang med masser af  penge.

Anden akt

Spilletid: 1-2 timer

Vigtigste virkemidler: Perspektivskift i flashbacks og 
fortællescener, skifte spiller. Understreg det subjektive 
og tiden, der går.

Fokus for rammehistorien: Tydeliggøre hver brors 
ønske om at ændre sit liv, skabe samt etablere mod-
stand mod det. Vise at der er klare forventninger til 
Frank, når han vender hjem. Vise at Allan er bundet til 
sin familie på godt og ondt.

Fokus for flashbacks: Uddybe brødrenes konflikter. 
Vise at livet ikke blev, som de drømte om. Etablere 
forpligtelser og dilemmaer for brødrene.

Et par forslag til scener: Biltyveri i sommernatten. 
Allan fortæller Frank at Maria er gravid. Allan største 
kamp- Drengen finder sin fars boksehandsker på lof-
tet. .Frank vil have Allan med i byen, men barnet er 
sygt. Den sommer med terrassen. Helle fortæller hun 
er gravid. Jimmy vil ikke i skole, fordi han er taber. 
Helle og Jimmy henter Frank på politistationen. Frank 
og Maria i værftskranen, Allans teenagedatter begyn-
der at hænge ud hos frank. Værftet lukker.

Tredje akt

Spilletid: ca. 1 time

Vigtigste virkemidler: Spillerskift, Alternative virke-
ligheder.

Fokus for rammehistorien: Nå frem til en konklu-
sion og en beslutning om fremtiden. Få refleksioner 
om fortiden helt frem i lyset.

Fokus for flashbacks: Vise de mest dramatiske øje-
blikke. Skabe følelser og refleksioner i rammehistorien. 
Spille scener, som de kunne have set ud i stedet for, 
hvordan de rent faktisk udspillede sig.

Et par forslag til scener: Frank rejser væk for første 
gang. Afsked med boksekarrieren. Bryllupsfesten.Allan 
er igen kommet meget sent hjem. Huset bliver solgt. 
Sidst Frank var hjemme hos Helle.rank. Mors eller 
Fars begravelse.

De tre akter
Briefing og opvarmning 

Fortæl lidt om scenariet, stemningen og byen 
Forklar konceptet med rammehistorien, flashbacks og 
ganske kort om virkemidlerne 
Få overblik over spillernes præferencer

Opvarmningsøvelser

Fortæl om jeres ungdomsdrømme.  
Beskriv Frederikshavn før og nu.



60’erne

70’erne

80’erne

90’erne

1953, Allan bliver født

Frank og Allan bokser på havnen

Allan møder Maria, byfest i byen, bilulykken  
Maria bliver gravid, Frank rejser væk

Frank vender hjem til Frederikshavn

Frank rejser væk efter skænderi med Allan

Sommeren med terrassen

Jimmy bliver født, Allans den yngste bliver født

Frank møder Helle

Allan og Marias bryllup, Allans den ældste bliver 

Maria og Allans sølvbryllup

Frank og Allan sniger sig op i værftskranen første gang

Allans den mellemste bliver født

Værftet lukker, Allan bliver fyret

1951, Frank bliver født

Overordnet tidslinje Bipersoner

Maria, Allans kone, der som ung var lidt 
af  en vildbasse, og som svingede fanta-
stisk med både Allan og Frank.

Kan skabe nostalgiske minder. Billede på alt det, 
Allan sidder fast i. Det uopnåelige for Frank.

Maria og Allans børn, hvor de to – en 
dreng og en pige – er født i 70’erne og den 
sidste – en dreng – i slutningen af  80’erne.

Tydeliggøre ansvar og omsorg i Allans liv. Kan 
skabe dilemmaer for Allan.

Helle, Franks on-off-kæreste, som han 
ofte vender tilbage til, når han er i Frede-
rikshavn, og som er mor til Jimmy.

Kan vise, hvor meget Frank flygter fra ansvaret. 
Kan få Frank til at udvise kærlighed, ømhed og 
omsorg.

Jimmy, Franks søn, som han har med 
Helle, og som bor hos hende.

Franks dårlige samvittighed, Kan få Frank til at 
vise sig fra sin faderlige side.

Frank og Allans Far og Mor, der hhv. 
arbejdede på værftet og var hjemmegående 
husmor.

Kan bruges til at skærpe konflikter og både vise 
stolthed og skuffelse.

Virkemidler

Scener kan være almindelige rollespils-
scener, fortællescener eller en blanding af  
de to typer.

Scener kan spilles med forskellige perspek-
tiver,

Der kan skiftes spiller midt i en scene

Alternative udgaver af  fortiden eller frem-
tiden 

Brug virkemidlerne med omtanke

Virkemidlerne kan med held introduceres 
løbende igennem spillet

Spillerne behøves ikke briefes intenst om 
spillestilen og virkemidlerne inden spilstart



Lykkelige tider – Trekløveret, byfesten og 
optakt til ulykken, side 31

Maria bliver introduceret til Frank for første gang
Byfest og sommernat
Biltyveri i sommernatten 
Ud i natten og udover marken

Alvoren trænger sig på – Efter ulykken, 
side 32

Allan fortæller Frank at Maria er gravid
Frank kommer ud af  fængslet
Frank rejser væk for første gang 

Boksning, side 33

Boksetræning og fremtidsdrømme på kajen
Allans træning
Allan største kamp
Afsked med boksekarrieren
Drengen finder sin fars boksehandsker på loftet 
Boksehandsker i julegave

Allan, Maria og deres børn, side 34

Bryllupsfesten 
Bryllupsnatten
Den førstefødte
Frank vil have Allan med i byen, men barnet er sygt 
Sølvbryllup
Allan er igen kommet meget sent hjem 

Huset, side 35

Den dag Allan køber huset
Den sommer med terrassen
Huset bliver solgt

Frank, Helle og Jimmy, side 36

Frank møder Helle første gang
Helle fortæller hun er gravid
Jimmy bliver født
Jimmy vil ikke i skole, fordi han er taber
Helle leder efter Frank
Helle og Jimmy henter Frank på politistationen

Sidst Frank var hjemme hos Helle

Frank og Maria, side 37

Frank og Maria i værftskranen
Maria spørger Frank til råds om Allan
Frank lægger terrasse hjemme hos Allan og Maria
Maria henter Frank på politistationen
Maria er bekymret for Allan og besøger Frank

Franks forhold til Allans børn, side 38

Frank ser Allans førstefødte for første gang
Børnefødselsdag
Allans teenagedatter begynder at hænge ud hos frank

Frank og udlandet, side 39

Afsked med Allan og Maria
Frank rejser væk første gang
Frank ringer hjem første gang
Frank kommer hjem første gang med masser af  penge 

Mor og Far, side 40

Far vil hjælpe Frank med arbejde på værftet
Far vil hjælpe Allan med arbejde på værftet
Far og Mor ser Jimmy for første gang
Kaffe hos Mor og Far
Mors eller Fars begravelse 

Værftet, side 41

Frank fortæller Allan om værftet
Første gang brødrene sniger sig ind på værftet
Allans første arbejdsdag
Allans første arbejdsbesøg i kranen
Allan viser sin yngste søn værftet
Værftet lukker

Allan og Franks konfrontationer, side 42

Allans første store opsang til Frank
Kan være hvornår som helst
Den store konfrontation

Oversigt over flashback-scener


